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 إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت آلاخرة فعليك بالعلم،

قبل عند  
ُ
إذا أردت أن تصل إلى هللا فعليك بالعلم، ومن أجل أن ت

 هللا فعليك بالعلم، 

 
فإذا أعطيته بعضك  والعلم ال يعطيك بعضه إال إذا أعطيته كلك،

 
 
 لم يعطك شيئا

 ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل ويظل 
 
 .املرء عاملا

 



 :إلاهداء

 ؛إلى الوالدين الكريمين أطال هللا في عمرهما وبارك فيه

 ؛وأصدقائيصديقاتي ، إلى كل أفراد عائلتي، أهلي وأقاربي

 ؛إلى طلبتي ومدربي عبد هللا هنين

، لن أذكر أحد لكيال دربيرفقاء و رفيقات إخوتي في هللا أخواتي و الذين أحبهم، إلى كل 

 ؛أنس ى أحد

 ؛من أجل العلمإلى كل طالب للعلم 

 .إلى كل من علمني حرفا

 

 

 جميلة منيجل



 شكر وعرفان

ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل ، ربنا لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك

 .وجهك وعظيم سلطانك

ء من قريب أو بعيد في هذا لكل من كانت له يد سواأتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان والامتنان 

 على استكمال ثمرة هذا البحث، الدكتور ، وأخص بالذكر ألاستاذ الفاضل الذي أشرف بحثال

 .وله مني فائق الاحترام والتقديرمثال البذل والعطاء  سمير آيت يحي

 .لي في كل شيئ التي كانت سندا سمية منيجلكما أقدم امتناني لشقيقتي 

الستقبالها لنا وتعليمنا، في وقت لم نجد فيه الفرصة في  1كما أشكر جامعة فرحات عباس سطيف 

لنا،  إلاجراءاتمسقط رأسنا، وأخص بالذكر عمال املكتبة املركزية لحسن تعاملهم معنا وتسهيل كافة 

 .مكتبة الكلية ومكتبة مدرسة الدكتوراه إلى باإلضافة

وما بذلته  إداريالتأطيرها لنا  زينب بوقاعة،الفاضلة  وألاستاذةأن أشكر لجنة التكوين  أنس ىهذا وال 

 .من جهد يحسب لها

 .فاطمة الزهراء بن سمرة إقامةوخاصة ( الباز)الجامعية  لإلقامةقدم امتناني أ كما

في كما أشكر أعضاء لجنة املناقشة على قبولهم مناقشة وتقييم هذا البحث، وإلى كل أساتذة الكلية 

، وخاصة رئيس قسم العلوم -تبسة–وجامعة العربي التبس ي  1جامعة فرحات عباس سطيف 

 داعيالاقتصادية، 
 
 .خير جزاء وأن يجزيهم عني هللا عز وجل أن يزيدهم بسطة في العلم ة

 .بعيد ولو بالكلمة الطيبة أو إلابتسامة والدعاءمن قريب و وأخيرا ال يسعني إال أن أشكر كل من شجعني 

 جميلة منيجل
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  184  2017- 2000 �حتياطيات�العاملية�املؤكدة�من�الغاز�الطبي������ا��زائر  )16.03(

  185  2017-�2000نتاج�العال���من�النفط�ا��ام����ا��زائر�  )17.03(

  186  2017-�2000نتاج�العال���من�النفط����ا��زائر�  )18.03(

  187  إنتاج�الغاز�الطبي������ا��زائر  )19.03(

  188  2017-2000النفط����ا��زائر��س��الكا  )20.03(

  188  2017-���2000ا��زائر��غاز�الطبي��ال�س��الكا  )21.03(

  190  2017-2000 املحروقات�من��يرادات�العامة�تإيرادا�سبة�  )22.03(

  191  ا��زائرالطلب�العال���ع���النفط����  )23.03(

  192  2015-2000تطور�رصيد�صندوق�ضبط�املوارد�  )24.03(

  194  2017-�2000سبة�الصادرات�النفطية�من�الصادرات�ال�لية�  )25.03(

  195  صادرات�النفط�ا��ام�العاملية����ا��زائر  )26.03(

  196  ���ا��زائر تطور�أسعار�الب��ول�ا��ام  )27.03(

  197  �ي�ل�نفقات�التج���  )28.03(

  199  2017-�2006سبة�ا��باية�الب��ولية�من�الناتج�الداخ���ا��ام�  )29.03(

  223  القدرة�املركبة�من�الطاقة�الشمسية����ا��زائر  )01.04(

  223  إنتاج�الطاقة�الشمسية����ا��زائر  )02.04(

  225  املتوسط�السنوي�لسرعة�الر�اح����أماكن�محددة  )03.04(

  226  لطاقة�الر�اح����ا��زائر�السعة��جمالية  )04.04(

  226  إنتاج�طاقة�الر�اح����ا��زائر  )05.04(

  227  اس��الك�الطاقة�الك�رومائية����ا��زائر  )06.04(

  228  السعة��جمالية�للطاقة�الك�رومائية����ا��زائر  )07.04(

  228  إنتاج�الطاقة�الك�رومائية����ا��زائر  )08.04(

  235  الطاقة�املتجددة����ا��زائرإجما���قدرات�  )09.04(



ا��داول �ف�رس  
 

 ز  

  235  إنتاج�الطاقة�املتجددة����ا��زائر إجما��  )10.04(

أفضل�خمسة�دول����مجال�الطاقة�املتجددة،�حسب��ضافات��نتاجية،������اية�عام�  )11.04(
2014  

236  

�و���بال�سبة�لقدرة�توليد�الطاقة�املتجددة�ال��اكمية�املث�تة�بواسطة��البلدان�ا��مسة  )12.04(

  2013التكنولوجيا،�

237  

�بواسطة�  )13.04( �املث�تة �ا��ديدة �املتجددة �الطاقة �توليد �لقدرة �بال�سبة ��و�� املراكز�ا��مسة

  2013التكنولوجيا،�

237  

  248   2030-2015حسب�النوع�واملرحلة�القدرات�امل��اكمة�ل��نامج�الطاقة�املتجددة�  )14.04(

  254    2030ال���يتع�ن�تجن��ا�بحلول�عام� CO2 موجز�النبعاثات  )15.04(

 



ش�الف�رس��    

 ح  

  الصفحة  العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  الرقم
  16  العوامل�املؤثرة����القرار��س�ثماري�  )01.01(

  17  محددات�وصعو�ات��س�ثمار  )02.01(

  19  أنواع�املخاطر  )03.01(

  31  دالة��س�ثمار�عند�الكالسيك  )04.01(

  32  �دخار،��س�ثمار�وسعر�الفائدة  )05.01(

  43  منح���تناقص��موال��س�ب�الز�اة  )06.01(

  75     2016و�2006و��1996توز�ع��حتياطيات�املؤكدة����العشر�ات�  )01.02(

  77    �2016س��الك�العال���للفحم�حسب�املناطق�لسنة�  )02.02(

  80  احتياطيات�الغاز�الطبي���املؤكدة�عامليا�  )03.02(

  81  أع���البلدان�املنتجة�للغاز����العالم�  )04.02(

  84  سابقة��سنة�ال�15مقارنة�الس��الك�مصادر�الطاقة�خالل�الـ  )05.02(

  85  املؤكدة�من�النفط� �حتياطيات�العاملية  )06.02(

  86    2016و�2006و�1996توز�ع��حتياطيات�املؤكدة����العشر�ات�  )07.02(

  87    2016-1991إنتاج�واس��الك�النفط�حسب�املنطقة�خالل�الف��ة�  )08.02(

  87  أع���البلدان�املنتجة�للنفط��  )09.02(

  90  مصادر�اليورانيوم�املحددة�حسب�املنطقة�  )10.02(

  91  القدرة�النوو�ة�املث�تة�حسب�املنطقة�  )11.02(

  100   2016-2006) القدرات�و�ضافات�السنو�ة(الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية�العاملية�  )12.02(

  101   2016بلدان��10القدرات�و�ضافات�الك�روضوئية�الشمسية�ألفضل�  )13.02(

�و�س�ثمارات�والعمالة����الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية  )14.02(  القدرة�ال��اكمية�املقدرة

   2050و 2030، 2015

102  

  105   2016-2006طاقة�الر�اح�القدرة�العاملية�و�ضافات�السنو�ة،�  )15.02(

  106   2016بلدان،��10قدرة�وإضافات�طاقة�الر�اح،�أع���  )16.02(

  108   2016دول�و�قية�العالم،��06الطاقة�الك�رومائية�العاملية،�حصص�أع���  )17.02(

  109     2016أع���الدول�املنتجة�للطاقة�املائية����العالم�  )18.02(

  110    2016بلدان�من�ناحية�قدرات�وإضافات�الطاقة�الك�رومائية�لسنة��09أع���  )19.02(

  113    2016-2006طاقة�الكتلة�ا��يو�ة�العاملية�املولدة�حسب�املنطقة�  )20.02(

 116    2016دول�من�حيث�قدرة�طاقة�ا��رارة�ا��وفية�و�ضافات��10أع��� )21.02(

 �120س�ثمار�العال������الطاقة�املتجددة�والوقود�املتجدد����البلدان�املتقدمة�والناشئة� )22.02(



ش�الف�رس��    

 ط  

  2017-2007والنامية،�
 120   �2017س�ثمار�العال������الطاقة�حسب�النوع�عام� )23.02(

�املتقدمة� )24.02( �البلدان ��� �التكنولوجيا �بواسطة �املتجددة �الطاقة ��� �س�ثمار�العال��

   2017،�عام�ناشئةوالنامية�وال

121 

 127   2017-1990تطور�الطاقة�املتجددة����أملانيا� )25.02(

 128 2017توليد�الطاقة�الك�ر�ائية�من�الطاقة�املتجددة����أملانيا����عام� )26.02(

 129 تطور�اس��الك�الطاقة�ال��ا�ي�ل��رارة�من�الطاقة�املتجددة )27.02(

  130  اس��الك�الطاقة�املتجددة����قطاع�النقل  )28.02(

���البناء�والدافع��قتصادي�من�استخدام�النباتات�الستخدام�الطاقات���س�ثمارات )29.02(

 )ال�سب�املئو�ة( 2017املتجددة����أملانيا����عام�

132 

 134 2017صا���انبعاثات�الغازات�الدفيئة�ال���تم�تجن��ا�لسنة� )30.02(

 136  �2016حتياطات�املؤكدة�من�النفط�ا��ام�سنة� )31.02(

 137 2016صادرات�النفط�ا��ام����اململكة�العر�ية�السعودية�لسنة� )32.02(

  170  قائم�الدين�ا��ار���حسب�نوع�القروض  )01.03(

 171 قائم�الدين�متوسط�وطو�ل��جل�حسب�نوع�القروض )02.03(

 178 )مليون�دوالر(تطور�املشار�ع��س�ثمار�ة�ا��ديدة�الواردة�إ���ا��زائر� )03.03(

)04.03( � �أ�م �حسب ��س�ثمار�ة �املشار�ع ��10تطور �جانفي �ب�ن �ما ود�سم����2012قطاعات
2016 

180 

 185 2017 إنتاج�أعضاء�منظمة��و�ك�ومن�بي��م�ا��زائر�من�النفط�ا��ام )05.03(

 189 �ي�ل�إيرادات�امل��انية )06.03(

 191 2017  الطلب�ع���النفط�من�أعضاء�أو�ك )07.03(

  195  النفط�ا��ام�العاملية����ا��زائرصادرات�  )08.03(

بالدوالر��مر��ي�( 2017إ����2000متوسط�أسعار�النفط�ا��ام�السنو�ة�من�أو�ك�من�  )09.03(

  )لل��ميل

198  

  200  تطور�إجما���الناتج�الداخ��  )10.03(

  201  نمو�قطاع�املحروقات  )11.03(

  202  الناتج�الداخ��مسا�مة�قطاع�املحروقات����نمو�إجما���  )12.03(

  203  احتياطات�الصرف����ا��زائر  )13.03(

  231  مراحل�عملية�استغالل�النفايات�  )01.04(

  233  تقنيات�مختلفة�إلنتاج�ال�يدروج�ن�باستخدام�الطاقة�املتجددة  )02.04(



ش�الف�رس��    

 ي  

  245  �ي�ل�توليد�الطاقة�الوطنية�بامليغاواط�  )03.04(

  245    2011مسا�مة�الطاقات�املتجددة�حسب�النوع�  )04.04(

  246  ) ت��اواط�سا��(�غلغل�الطاقات�املتجددة�����نتاج�الوط���  )05.04(

  246   2030أ�داف�الطاقة�املتجددة����ا��زائر�آلفاق�  )06.04(

  247  ) ��داف�ال��اكمية�حسب�القطاع( مراحل�برنامج�الطاقة�املتجددة�ا��زائري   )07.04(

  249  أ�داف�ال��نامج�ا��زائري�الطاقات�املتجددة��  )08.04(

  249    2030رؤ�ة�ال��نامج�الوط���للطاقات�املتجددة�  )09.04(

  252  اس��الك�الطاقة����ا��زائر�حسب�القطاعات�واملصادر�  )10.04(

  253   2030منظور�اس��الك�الطاقة����ا��زائر�  )11.04(

  254    2030ال���يتع�ن�تجن��ا�بحلول�عام� CO2 موجز�النبعاثات  )12.04(

  257  طر�قة�التصدير�املباشر�للك�ر�اء�إ���أورو�ا��  )13.04(

 



   ف�رس�ا��رائط 

 ك  

  

  الصفحة  ا��ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطة�ـــــــــوانعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرقم
  81    2016اس��الك�الغاز�للفرد�الواحد�  )01.02(

  99  التوز�ع�العال���لإلشعاع�الطبي���املباشر�  )02.02(

  221  ا��زائرخر�طة�إم�انيات�الطاقة�الشمسية����  )01.04(

  222  املتوسط�السنوي�لإلشعاع�الك���املستقَبل�ع���سطح�أفقي�و ��شراق�السنوي   )02.04(

  224  الر�اح����ا��زائر  )03.04(

  229  أطلس�الطاقة�ا��رار�ة��رضية���ر�طة�درجة�حرارة�شمال�ا��زائر�من�املصادر�ا��رار�ة  )04.04(

  256  مخطط�مشروع�ديزرتيك  )05.04(

  262  مواقع�محطات�الطاقة�املتجددة����ا��زائر  )06.04(

 



املالحقف�رس�    

 ل  

  

  الصفحة  املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ق�ـــــــــوانعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الرقم
  290  2019قائمة�البنوك�واملؤسسات�املالية����ا��زائر�  )01(

  291  ال�ي�ل�التنظي���لبورصة�ا��زائر  )02(

 292  امللك�عبد�هللا�للطاقة�الذر�ة�واملتجددة�مدينة  (03)

 



 قائمة املختصرات                                                                                      
 

 م  

 الاختصار  الاسم الترجمة

 Return On Investment ROI العائد على الاستثمار

 Foreign Direct Investment FDI الاستثمار ألاجنبي املباشر

 Foreign Portfolio Investment FPI الاستثمار ألاجنبي املحفظي

 Agency for International وكالة التنمية الدولية

Development 

AID 

 International Finance Corporation IFC هيئة التمويل الدولية

 International Energy Agency iea وكالة الطاقة الدولية

 U.S. Energy Information إدارة معلومات الطاقة ألامريكية

Administration 

eia 

 Environmental Investigation وكالة التحقيقات البيئية

Agency 

eia 

 International Renewable Energy الوكالة الدولية للطاقة املتجددة

Agency 

IRENA 

 شبكة سياسة الطاقة املتجددة

 للقرن الحادي والعشرين

renewable energy policy network 

for the 21st century 

REN21 

 Middle East and North Africa MENA فريقيااالشرق ألاوسط وشمال 

 Organization of the Petroleum نفطمنظمة البلدان املصدرة لل

Exporting Countries 

OPEC 

منظمة الدول العربية املصدرة 

 للنفط

Organization of Arab Petroleum 

Exporting Countries 

OAPEC 

التعاون الاقتصادي  منظمة

 والتنمية

The Organisation for Economic 

Cooperation and Development 

OECD 

غرفة التجارة والصناعة ألاملانية 

 الجزائرية

Deutsch-Algerische Industrie- und 

Handelskammer 

AHK Algerien 

 Center for International Private مركز املشروعات الدولية الخاصة

Enterprise 

CIPE 

 إعادة رسم خريطة الطاقة

 املتجددة

Renewable Energy Roadmaps REmap 

 German Energy Agency Dena الوكالة ألاملانية للطاقة

 National Waste Agency AND الوكالة الوطنية للنفايات

 National Agency of Investment الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

Development 

ANDI 

 Concentrated Solar Power CSP الطاقة الشمسية املركزة

 Photovoltaic power PV الطاقة الفولطوضوئية



 قائمة املختصرات                                                                                      
 

 ن  

 Low-consumption lamp LBC مصباح ذو الاستهالك املنخفض

 Light emitting diode LED املصباح الثنائي الباعث للضوء

  املختبر الوطني للطاقة املتجددة

 في الواليات املتحدة ألامريكية

National Renewable Energy 

Laboratory 

NREL 

 High Voltage Direct Current HVDC عالي الجهد املباشرالتيار 

 الشبكات الذكية

 

Smart Grids SG 

 Millions de tonnes d'équivalent مليون طن مكافئ نفط

pétrole 

TEP 

 Million British thermal units BTU مليون وحدة حرارية بريطانية

 Renewable Energy Program ENR برنامج الطاقة املتجددة

 German Aerospace Center DLR املركز ألاملاني للفضاء

دراسات وإنجازات في الطاقات 

 املتجددة

Etudes et réalisations en énergies 

renouvelables 

ER2 

وإنتاج الشركة الوطنية للبحث 

ل وتسويق املواد يتحو ونقل و 

 الهيدروكربونية

Société Nationale pour la 

Recherche, la Production, le 

Transport, la Transformation et la 

Commercialisation des 

Hydrocarbures 

Sonatrach 

 Société National de l’Electricité et الجمعية الوطنية للكهرباء والغاز

du Gaz 

Sonelgaz 

الوكالة الوطنية لتشجيع وترشيد 

 استخدام الطاقة

Agence nationale pour la promotion 

et la conservation de l'énergie 

APRUE 

مركز البحث والتطوير للكهرباء 

 والغاز

Centre de R & D pour l'électricité 

et le gaz 

CREDEG 

 Centre de développement des مركز تطوير الطاقات املتجددة

énergies renouvelables 

CDER 

وحدة تطوير معدات الطاقة 

 الشمسية

Unité de développement 

d'équipements d'énergie solaire 

UDES 

 وحدة البحث التطبيقي في

 الطاقات املتجددة

Unité de recherche appliquée aux 

énergies renouvelables 

URAER 

وحدة البحث في الطاقات 

 املتجددة في الوسط الصحراوي 

Unité de recherche sur les énergies 

renouvelables dans le centre du 

désert 

URERMS 

 Unité de Recherche en Matériaux etوحدة البحث في املواد والطاقات 

Energies Renouvelables 

URMER 



 قائمة املختصرات                                                                                      
 

 س  

 

 املتجددة

 Comité de contrôle de l'électricité والغازلجنة ضبط الكهرباء 

et du gaz 

CREG 

وحدة تطوير تكنولوجيا 

 السيلسيوم

Unité de développement 

technologique du silicium 

USTD 

 Société algérienne d'énergie solaire ASC شركة الطاقة الشمسية الجزائرية

 new energy algeria NEAL شركة الطاقة الجديدة الجزائر

 Fonds de réglage des ressources FRR صندوق ضبط املوارد

 Semoulerie industrielle de la سميد صناعي للميتجا

metidja 

sim 

 Banque algérienne de البنك الجزائري للتنمية

développement 

BAD 

 الصندوق الوطني للتوفير

 بنك -والاحتياط

Caisse Nationale d'Epargne et de 

Prévoyance 

CNEP 

 Banque Nationale d’Algérie BNA البنك الوطني الجزائري 

 Credit Populaire Algerien CPA القرض الشعبي الجزائري 

 Banque Extérieure d'Algérie BEA بنك الجزائر الخارجي

 Banque de Developpement Local BDL بنك التنمية املحلية

 Banque de l'agriculture et du الفالحة والتنمية الريفيةبنك 

développement rural 

BADR 

لجنة تنظيم عمليات البورصة 

 ومراقبتها

Commission d'Organisation et de 

Surveillance des Opérations de 

Bourse 

COSOB 

 La Société de Gestion de la Bourse شركة تسيير بورصة القيم

des Valeurs 

SGBV 

 Intermédiaire en Opération de الوسطاء في عمليات البورصة

Bourse 

IOB 

هيئات التوظيف الجماعي للقيم 

 املنقولة

Organismes de Placement Collectif 

en Valeurs Mobilières 

OPCVM 
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برز الاهتمام بموضوع الطاقة بشكل كبير خالل القرن املاض ي، غير أنه لم يأخذ طابعه الشمولي 

وتحديدا عشية التطورات التي شهدها وضع الطاقة  عقد السبعينات من القرن العشرين،في سوى 

وقد تأكد للجميع عقب تلك التطورات أن املسألة ليست مرتبطة بتغير  .3791العالمي في أواخر عام 

تتعلق بقدرة املخزون الاحتياطي من هذه حيث بل إنها أكثر أهمية من ذلك  ،فقط أسعار النفط والغاز 

لة للنفاذ، على تلبية الطلب املتزايد على الطاقة من جانب دول العالم املصادر وغيرها من املصادر القاب

ومع أواخر القرن املاض ي وبداية هذا القرن بدأ العالم يبحث على حلول بديلة على أمل أن .  املختلفة

يعيش فترة انتقالية يستطيع أثناءها الانتقال من الاعتماد على املصادر ألاحفورية للطاقة إلى الاعتماد 

  .على مصادر أكثر ديمومة وأقل تلويثا للبيئة وهو ما يطلق عليه بالطاقات املتجددة

لقد أدى التطور الارتقائي ملصادر الطاقة إلى تكوين قناعة عامة بأن العالم الحديث ال بد وأن و 

حل من أجل التخلص من عناء التفكير في مشكلة العصر التي  ويبحث عنيجد مصادر جديدة للطاقة 

، وهو ما  يدفع العالم اليوم إلى بذل أكثر جهد في هذا (ألاحفورية)هي محدودية مصادر الطاقة الحالية 

 في العالم املتبعة والاستهالك إلانتاج التقليدية نتيجة أنماط الطاقة مصادر أدى استنزاف إذ . املجال

  تتميز والتي
ّ

املاضية،  القليلة العقود خالل العالمي رشاد وإلاضرار باملحيط إلى ههديد ألامن الطاقو  بالال

تخفف الضغط على استخدام و وهو ما توجب على العالم البحث عن مصادر بديلة تكون متجددة 

ها طاقة الطاقة التقليدية، وبذلك أصبحت الطاقة املتجددة أهم املصادر الرئيسية للطاقة العاملية كون

لزم الاعتماد عليها كبديل للطاقة التقليدية نظيفة إضافة لتميزها بالتجدد التلقائي ألامر الذ  ي  

نخفضة مل العالم والتحول إلى املوارد وذلك من خالل إجراء تحسينات في كفاءة الطاقة حو  الناضبة

والطاقة الحيوية والطاقة الكربون واملتجددة والصديقة للبيئة مثل طاقة الشمس والرياح واملياه 

  .ألارضية الحرارية

تعتبر الجزائر من الدول التي يعتمد اقتصادها على الطاقة الناضبة بشكل كبير، خاصة هذا و 

هذا الاعتماد على الايرادات النفطية بشكل مفرط يثير تحديين رئيسيين، ألاول يتمثل في و . الغاز والنفط

في الجزائر، التي تقلل من الاعتماد الكبير على الايرادات النفطية كيفية اتباع أفضل السبل الاقتصادية 

تقلبات أسعار املحروقات في ألاسواق اد الوطني إلى أقص ى حد ممكن من وضمان حماية الاقتص

أما التحد  الثاني وهو ألاساس يكمن في كيفية توجيه الاقتصاد الجزائر  نحو الاستثمار في . العاملية

كبديل استثمار  للطاقات الناضبة، حتى يتراجع بمرور الوقت عن الاعتماد على  الطاقات املتجددة،

لذا يجب  .املورد النفطي كمصدر وحيد لإليرادات وذلك من خالل إعادة هيكلة تمويل الاقتصاد الوطني

 لتوجه نحو على الجزائر اليوم، وأكثر من أ  وقت مض ى، وضع استراتيجيات بديلة لقطاع النفط با

الطاقات التي ال تنضب وذلك من أجل مواكبة التوجه الحديث للعالم بأسره نحو هذا  ار فيالاستثم
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وضع سياسة من خالل  الجزائر  به باشرتوهو ما  .النوع من الطاقات على حساب الطاقات الناضبة

اقتناص الفرص و طاقوية بعيدة املدى تسعى من خاللها نحو استغالل كفء ملصادر الطاقة التقليدية، 

 .التي تتيحها مصادر الطاقة املتجددة

 
ا
 : الاشكالية الرئيسية للدراسة -أول

 :بناء على ما سبق، جاءت إشكالية الدراسة الرئيسية على النحو التالي

 ا إعا ف هيكلة ترويل  كو  بديل يسمارار  ا الطا ة اجتتدد ف  ا ازائائر أ  هل يستطيع الا 

 ؟الا تصا  الوطني الذي يعترد بشكل مفرط على الطا ة الناضبة

 ثاني
ا
 :تساؤلت الدراسة-ا

 :إلثراء وتبسيط إشكالية املوضوع، يتم طرح عدد من التساؤالت الفرعية املوالية

 ؟ما واقع التوجه العالمي من الطاقات الناضبة محدودية املوارد نحو الطاقات املتجددة -3

 ؟ما هو واقع اعتماد تمويل الاقتصاد الجزائر  على إيرادات الطاقة الناضبة -2

 ما هي إمكانيات الجزائر في الطاقات املتجددة؟ -1

هل للجزائر استراتيجية بعيدة املدى من أجل تحويل توجهها من الاعتماد على الطاقة الناضبة  -4

 لالقتصاد نحو الاستثمار في الطاقات املتجددة؟

 ثالا
ا
 :ت الدراسةفرضيا-ا

 :ههدف الدراسة لإلجابة على التساؤالت املطروحة من خالل طرح الفرضية الرئيسية املوالية

بإمكانيات هائلة يركن أ  تدعلها رائدف  ا العديد من مصا ر الطا ات تئخر ازائائر 

كرصدر إلى استغللها والاسمارار فيها من أجل تعويض الطا ة الناضبة  تفتقرغير أنها  ،اجتتدد ف

 .الوطنيترويل الا تصا   أساس ي  ا

 :والفرضيات الفرعية املوالية

بالرغم من محاوالت التحول التدريجي للعالم نحو استغالل الطاقات املتجددة على حساب  -

  .الطاقات الناضبة التقليدية، إال أن هذا التحول يبقى محتشم وغير مشجع أبًدا

 .ات املصدر ألاساس ي في تمويل الاقتصاد الجزائر  تعتبر الطاقة الناضبة ممثلة في املحروق -

تزخر الجزائر بإمكانيات هائلة في الطاقات املتجددة تجعلها من رواد إفريقيا وحتى العالم إن تم  -

الاستثمار فيها واستغاللها بشكل عقالني خاصة ما يتعلق بالطاقة الشمسية لصحراء الجزائر 

 .الكبرى 
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ستراتيجيات من أجل النهوض بقطاع الطاقات املتجددة قامت الحكومة الجزائرية برسم ا -

 . غير أن هذه الاستراتيجيات تفتقر للجدية 2212آلفاق 

 رابع
ا
 :أهرية الدراسة-ا

 باعتبار الجزائر بلد طاقو  مرتبط بشكل كبير بالطاقات الناضبة، وإمكانية نفاذها في املستقبل،

وأمام التوجه الحديث للعالم نحو الطاقة غير التقليدية والتي أصبحت محل نقاش واهتمام كبار الدول 

الصناعية والنامية على حد سواء، فقد كان لزاما على الجزائر بذل املزيد من الجهود في سبيل 

ات أسعار الاستثمار في الطاقات املتجددة كبديل للطاقة الناضبة التي ترتبط بشكل كبير بتقلب

إبرازه باعتبار أن الجزائر تتوفر على رصيد مهم الدراسة حاول تقات في ألاسواق الدولية، وهو ما املحرو 

 .من املصادر الطاقوية املتجددة

 خامس
ا
 :أهداف الدراسة-ا

واقع التوجه نحو الطاقات املتجددة  تقييمو معالجة  يتمثل الهدف العام من الدراسة في محاولة

التي  في ظل التبعية التي يشهدها الاقتصاد الجزائر  للطاقات الناضبة ،والاستثمار فيها في الجزائر 

الجزائر رهينة التقلبات التي تشهدها أسعار هذه  من أصبحت مصدرا غير مستقر للتمويل والتي جعلت

 . الطاقة في ألاسواق العاملية

 :وتمثلت ألاهداف الفرعية في

مجال الطاقة املتجددة عاملًيا باإلضافة إلى التعرف على الدول معرفة التطورات الحاصلة في  -

 الرائدة في ذلك؛

التعرف على ألاسباب التي تجعل الدول املتقدمة خاصة تصبو إلى التحول تدريجيا من  -

 ؛الطاقات الناضبة نحو الطاقات املتجددة مع استعراض التجارب الرائدة في ذلك

قتصاد الجزائر  والكشف عن أسباب ضعفها وعدم معرفة البدائل التقليدية لتمويل الا -

 نجاعتها في النهوض باالقتصاد الجزائر  ودعمه من أجل التنويع؛

محاولة التخلص من التبعية النفطية والخروج ببديل استثمار  من أجل هيكلة جديدة  -

 لالقتصاد تضمن استقطابا لالستثمارات ألاجنبية بنوعيها املباشرة أو غير املباشرة؛

التعرف على إمكانيات الجزائر في مجال املصادر الطاقوية املتجددة وأسباب ضعفها في هذا   -

املجال رغم غناها بتلك املوارد املتجددة خاصة وأن صحراء الجزائر مركز ألطماع الكثير من 

املشاريع التي قامت بها الحكومة رغم ، املستثمرين ألاجانب في مجال الطاقة الشمسية
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هذا املجال، ثم دراسة مستقبل استغالل هذا النوع من الطاقات في البلد من  الجزائرية في

  .2212خالل الاستراتيجيات املسطرة آلفاق 

 سا س
ا
 :أ بيات الدراسة-ا

املثال  ذكر على سبيلي  قائمة معتبرة منها  على داعتمتم الا  قدفيما يخص الدراسات السابقة ف أما

 :الحصر ال 

 ور الاسمارار اجتحسن للنفط  ا تطوير الاحتياطيات " :الدراسة ألاولى بعنوان 

والتي قامت بها ألامانة العامة ملنظمة ألاوابك، تناولت الاشارة لبعض  2237، سنة "الهيدروكربونية

تقنيات الاستخالص املحسن التي يمكنها أن ترفع من معامل الانتاج من الاحتياطي الجيولوجي للنفط، 

 لرفع الانتاج العالمي من النفطحيث  أن أسعار النفط تلع
ً
 .ب دورا مهما في رفع هذا املعامل، وصوال

 الكهرباء-البترول)أساسيات إنتاج الطا ة : "دراسة للدكتور خليفة الحمو  بعنوان-

والتي تناول فيها مدى أهمية النفط كمصدر طاقو  إال أنه أصبح قابال للضمور  2232، سنة "(الغاز

ت الكبيرة له، وهو ما يستدعي البحث عن بدائل جديدة سميت بالطاقة على الرغم من الاحتياطا

املتجددة تتميز عن الوقود ألاحفور  بأنها ال تنضب وأشار إلى أن استخدام الطاقة النووية محفوف 

 .باملخاطر البيئية كما أن مصادر اليورانيوم محدودة أيضا

 وهي دراسة "الاسمارار ألاجنبيالبترو ولر و: "دراسة للدكتور إمام محمد سعد بعنوان ،

، والذ  يعرض آثار 2234تحليلية لتداعيات أسعار البترول على أسواق رأس املال والتمويل الدولي سنة 

ارتفاع أسعار البترول في الاستثمار ألاجنبي وانعكاس ذلك على الدول البترولية بما يدعم تنويع هيكلها 

املالية للبترول وسبل استثمارها باإلضافة إلى انعكاس ذلك الاقتصاد  الداخلي عند ارتفاع الفوائض 

على الدول غير البترولية وما تولده من آثار سلبية على الاستثمار ألاجنبي بنوعيه بسبب ارتفاع ألاسعار 

وانخفاض الطلب كما وضحت الدراسة أن ارتفاع أسعار البترول قد تخلق مناخا غير مالئم 

 .غوب في استقطابها أو الاستثمارات القائمةلالستثمارات ألاجنبية املر 

 الاورف الا تصا ية )ا تصا  الهيدروجي  بعد نهاية النفط : "موسومة بعنوان دراسة

عن  اصاحبه اي يتحدث فيهوالت 2227الدكتور ماجد كنج، سنة  لجيريمي ريفكن، ترجمة" (ازاديدف

الخطر الذ  قد يلحق بالعالم بناء على املنحدر السيئ في منحنى هيوبرت والذ  يثبت الاتجاه التنازلي 

الخطر لنضوب النفط، الذ  بدوره سيلحقه الغاز الطبيعي بطريقة ما بعد سنوات مبرزا أن الطاقة 

مورد طاقو  هي مصدر صعود الحضارات وانحطاطها، ومتطرقا لعصر الوقود ألاحفور  وأهميته ك
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ليصل إلى التهديدات التي تلوح في ألافق مع انخفاض منسوب هذا املورد وأنه يجب البحث عن بديل 

 .متجدد، كالهيدروجين وما سيحققه من فجر جديد لالقتصاد

  ترجمة أنطوان عبد هللا "سراب النفط: "كانت لريتشارد هاينبرغ موسومة بعنواندراسة ،

والتي تناول فيها الطاقة وحاجة املجتمعات إليها باإلضافة إلى ظهور أنواع الوقود ألاحفور   ،2222سنة 

وانتشار الكهرباء في العالم منبها إلى أن ألارض بدأت تشيخ كما تحدث عن ميراث هيوبرت وقصة نفاذه، 

لقى اللوم عليه في ذلك، ليسرد أن هذه الحفلة بإمكانها الاستمرار  عن طريق مصادر ومن يمكن أن ي 

حيث يكشف الكتاب عن الحقائق فالبد من الاستعداد للتحوالت . الطاقة املتجددة بجميع أنواعها

القادمة وإيجاد بدائل مالئمة والبد من إيجاد برنامج عالمي واقعي وموضوعي لضمان مصادر الطاقة 

 .والحفاظ على البيئة وإعداد العالم لألزمة القادمة بغية تجاوزها

 
ا
 :حدو  الدراسة-سابعا

 .بناء على الضرورات البحثية راسة بين املكانية والزمانية وذلكاختلفت حدود الد

في الدراسة التطبيقية التي تناولت الجزائر والاقتصاد الجزائر   الحدود املكانية حيث تمثلت

ن الفترة التي وضعت للدراسة كانت مختلفة وتناولت عدة إالحدود الزمانية ف بينما .بصورة خاصة

إلى إضافة  هذا. قتضيات الدراسةمل ِطبقاالضرورة وتتغير الفترة الزمنية من متغير آلخر  حسبسنوات 

 .آفاق الطاقات املتجددة في الجزائرشملت  2212سنة غاية ل دراسة استشرافيةأن هناك 

 
ا
 :منهج الدراسة-ثامنا

وذلك من خالل بمختلف جوانب املوضوع تم الاعتماد على املنهج الاستنباطي،  إلاحاطةقصد 

التعرف على مراحل تطور التمويل والاستثمار وكذلك  لقوانين والنظريات املفسرة لظاهرتيالاستعانة با

الاعتماد على املنهج  إلى باإلضافةأهم محطاهها،  املتجددة والوقوف عند أو الطاقات سواًء الناضبة 

 ألادبياتوتحليل من خالل وصف ومعرفة تفاصيل أنواع الطاقات الناضبة واملتجددة لوصفي ا

املسح املكتبي بهدف  أسلوبالتي تعالج ذلك، وكذلك الاستعانة من خالل هذا املنهج على  وإلاحصائيات

على راسات التي لها صلة بموضوع البحث، هذا وقد تم الاعتماد التعرف على املراجع والبحوث والد

الدراسة على البلدان الرائدة في هذا املجال  إسقاطمن خالل  ؛ أولىمنهج دراسة الحالة من ناحيتين

التعمق في دراسة حالة الجزائر والوقوف عند  أخرى من ناحية أملانيا واململكة العربية السعودية، و ك

املوارد الخارجية  أو البدائل الاستثمارية للبلد من خالل املوارد املحلية كالجهاز املصرفي والبورصة  أهم

 بديل استثمار   أهم وكذا معرفة ،(املحروقات)الطاقة الناضبة ألاجنبي املباشر و من خالل الاستثمار 

سية منها قصد تمويل طاقة املتجددة خاصة الشموهو الأال  آلانتزخر به ولم تستغله حتى  وهو ما

 .الاقتصاد بدل اعتماده على مصادر تمويلية غير مستقرة وناضبة



   مقدمة
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ا
 :صعوبات الدراسة-تاسعا

ال يخلو كل عمل أكاديمي من صعوبات تواجه الباحث خالل جميع أطوار بحثه، ولعل أهم 

 :الصعوبات في هذا الخصوص

تكاد تكون في الجزائر سوى ثالثة إذ قلة املراجع باللغة العربية في هذا املوضوع خاصة الكتب  -

، هذا ال يمنع من توفر مجموعة كبيرة من املراجع باللغات تتخصص في دراسة الطاقة املتجددة كتب

َصعب على الباحثة انتقاء الدراسات التي ...( انجليزية، فرنسية، أملانية، تركية، صينية)ألاجنبية  وهو ما ي 

 .تخدم املوضوع بشكل مباشر

 لإلحصاءر والديوان الوطني ئالرسمية الجزائرية كبنك الجزاحصائيات سواًء تضارب إلا  -

 الخ؛... ieaأو  irenaأو الجهات الرسمية الدولية  كالبنك الدولي ووكالة ... ومصلحة الكهرباء والغاز

الاحصائيات الجديدة التي تختص بالطاقة املتجددة في الجزائر تتوفر معظمها باللغة ألاجنبية  -

 ألاملانية وهو ما يؤخر العمل؛خاصة 

بالرغم من أنه صادر في  2232توقف التقارير املقدمة من قبل السلطات الجزائرية عند سنة  -

 ؛2239نهاية 

عدم توفر املراجع املطلوبة في املكتبات الخاصة بكلية الاقتصاد فكان لزاما على الباحثة البحث  -

 .لتقنية والفيزيائيةعنها في مكتبات التخصصات ا

 
ا
 :خطة الدراسة-عاشرا

 إلى املوضوع تم تقسيم الدراسة، من العام الهدف تحقيق في رغبةالو  الرئيسية الفرضية على بناءً 

أساسيات الاستثمار وطرق التمويل وكذا الدور الذ  تلعبه  ألاول  الفصل ناقش .فصول  ةأربع

الاستثمارات في تمويل الاقتصاديات وقوفا عند أهم النظريات املفسرة لالستثمار وذلك من خالل أربعة 

 .مباحث

املتعلقة بمصادر الطاقة سواًء املتجددة أو  ألادبيات مناقشة على يركزف الثاني، الفصل أما

العاملية حول ذلك مع بيان أسباب التوجه الحديث نحو الطاقات  إلاحصائياتوكذا أهم  الناضبة،

لى حالة أملانيا باعتبارها تجربة عاملية رائدة غربية وكذا تجربة إاملتجددة، هذا وقد تم الاستناد في ذلك 

 .اململكة العربية السعودية كنموذج للدول العربية وذلك عبر ثالثة مباحث للفصل

 وقد 
 
صص الفصل الثالث لدراسة البدائل الاستثمارية املمولة لالقتصاد الجزائر  املعتمدة خ

والفئة الثانية وهي ألاهم املعتمدة على أساليب ( الجهاز املصرفي والبورصة)فئة التمويل الداخلي على 

 .ة مباحثعأربعبر  وذلك (الاستثمار ألاجنبي املباشر والطاقة الناضبة)التمويل الخارجي لالقتصاد 



   مقدمة
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 الفصل الرابع فقد  أما
 
بأهم جوانب  وإلاملامدراسة واقع الطاقة املتجددة في الجزائر ل صصخ

والدور الذ  تلعبه الاستثمارات في هذا املجال وأين وصلت  إلى باإلضافةالتشريعي واملؤسساتي،  إطارها

سة الاستشرافية آلفاق الدرا إلىمع التطرق . في تمويل الاقتصاد باعتبارها البديل الاستثمار  ألامثل

وعلى هذا . من قبل الباحثةمشروع  باقتراح مج النجاعة الطاقوية الوطني، لينتهي الفصلوبرنا 2212

 .بدورهمباحث  أربعة إلىفقد تم تقسيم هذا الفصل  ألاساس



 

 

 

أ:و أالفصل لاأ

أساسيات الاستثمار وطرق أ

 التمويل
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  :تم�يد

�مشروع�اس�ثماري� �موضوع��س�ثمار�كفرع�إداري����أي �ذا���انسواء�ال�يمكن��ستغناء�عن

� �بالفعل �قائما �لتعز�ز��أماملشروع �العامة �السبل �إحدى ��س�ثمار��� �فز�ادة �مطروحة، �فكرة مجرد

التنمية�وتلبية��حتياجات�وتوف���فرص�الشغل،�وال�أحد�ينكر�أ�مية��س�ثمار����ا��ياة��قتصادية�

�و�س�ثمار  �الرأسما�� �الت�و�ن �معدالت �ع�� �أساسا �يتوقف �النمو��قتصادي �معدل �أن �ف�و . ي حيث

�أق �تراكم�رأس�املال�فإنھ��شغل�ح��ا �معدل �أنھ�يحدد �الطلب�الك���و�ما �من �ك�سبة ��س��الك �من ل

  .يلعب�دورا��اما����توسيع�القاعدة��نتاجية�لالقتصاد

� ��س�ثمارإذ � يلعب ��اما �ونقل�دورا ��نتاجية �املشار�ع �إلقامة �املطلوب �التمو�ل �توف�� ��

� �واملع�شة �املداخيل �مستو�ات �رفع ��� �واملسا�مة �التكنولوجيا �إ�� �العمل�إضافة �فرص �من �املز�د خلق

�التصدير �مجال ��� �خاصة �تنافسية �م��ات �وتحقيق �وا����ات �امل�ارات �وتحس�ن ��نتاج  .لتعز�ز�قواعد

أولو�ات�مختلف�الدول����العالم،��أع�� ع���وجھ�ا��صوص�الدو��خاصة� كما�تحتل�مسألة�التمو�ل

� �عليھ �للسيطرة ��س�� �املتقدمة �الدول �جعل �ب�نما�ل وذلكو�و�ما �الدو��، �الصعيد �ع�� ��يمن��ا فرض

�التمو�ل �ع�� �حصول�ا �تحديات �أمام �متوقفة �النامية �الدول ��الالزم�بقيت سياسات��إتباع�ارغم

  .اقتصاد�ا ارةاملؤسسات�الدولية����إد

من�خالل��م��ا��جن�يةخاصة�من��ذا�املنطلق�اشتد�التنافس�ب�ن�الدول�ع���جذب��س�ثمارات�

. دخول�ا�إ���السوق�املح��إزالة�ا��واجز�والعراقيل�ال����عيق�طر�ق�ا�ومنح�ا�حوافز�وضمانات��س�ل�

در�ون�املخاطر�غ���التجار�ة�ال���أصبح�املس�ثمرون�متفائل�ن��شأن�آفاق��س�ثمار�ا��ار��،�إال�أ��م�يف

ملس�ثمر�ن�ل�ؤالء�او���ظل�وجود�إدارة�مالئمة�للمخاطر،�أصبحت��ناك�فرص�. تصاحب�تلك�الفرص

مما�و�التا���و . خاصة����بلدان�العالم�النامية�مو�ل��قتصاداس�ثمارات�مر�حة�ومنتجة�من�شأ��ا�ت�نحو 

  :سبق�يمكن�تقسيم�الفصل�إ���أر�عة�مباحث�أساسية

 نظرة�عامة�حول��س�ثمار؛: املبحث��ول  - 

 ؛�س�ثمار����الفكر��قتصادي: املبحث�الثا�ي - 

 نظرة�عامة�حول�التمو�ل�وطرقھ؛: املبحث�الثالث - 

 .دور��س�ثمار����تمو�ل��قتصاد: املبحث�الرا�ع - 
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  نظرة�عامة�حول��س�ثمار: املبحث��ول 

�البد �املجتمعات �ترتقي �اس�ثمارات�ح�� �من ��.ل�ا �وإنما �اس�ثمارات �مجرد �ذلكول�س �من  القصد

��طط��س�ثمار�ة��ذه�اتنو�ع�����ذا�ا��انب�ومحاولة�خلق�توليفة��سا�م����عملية��نماء،�والبد�لال

أن�ت�ون�سليمة�ومب�ية�ع���أسس�وا��ة�ح���ت�ون��ستفادة�مضمونة،�لذا�س�تم�����ذا�املبحث�

وصوال��داف�� �مية�و� فا�يم�وبدًء�بامل عموماأ�م�ا��وانب�املتعلقة�باالس�ثمار�كبداية�للدراسة�رصد�

  .التعرض�لعوائد��س�ثمارات�واملخاطر�امل��تبة�ع��ا�باإلضافة�إ���التص�يفات�املختلفة�لالس�ثمار إ��

  مفا�يم�أساسية�حول��س�ثمار: املطلب��ول 

من�خالل��ذا�املطلب�التطرق�ألساسيات��س�ثمار�من�ناحية�املف�وم���مية�و��داف��س�تم

  :كما�ي��

 
ً
يحصل�الفرد�ع���دخلھ�ي�ون�بصدد�اتخاذ�قرار�يتعلق�بتوز�ع��أول�ما :�عر�ف��س�ثمار�-أوال

�الدخل �اف��اض،�ومع��دخار�أو ب�ن�شراء�سلع�اس��الكية���دف�إشباع�ا��اجات�والرغبات�إما� ،�ذا

ن��ل�ما�يتم�ادخاره�سوف�يتحول�بالضرورة�إ���اس�ثمار،�و�ع���إعدم�وجود�اكتناز�جزء�من�الدخل�ف

ذلك�أن�قرار��س��الك�يصاحبھ����الوقت�نفسھ�قرار�باالس�ثمار،�فإذا�قرر�الفرد�إنفاق��ل�دخلھ�ع���

  . �س�ثمار�����ذه�ا��الة��ساوي�الصفر�فإن�س��الك�

� وقد �اختلفت �باالس�ثمار�باختالف �املتعلقة �لاملفا�يم �الواضعة �وطر�قة�ا��ذاا���ات لتعر�ف،

وكذا��س�ب�توفر�مجموعة�من�املفا�يم�املتداخلة� .معا��ة�النظر�ات��قتصادية�للعملية��س�ثمار�ة

  :وعليھ�يمكن��عر�ف��س�ثمار�ع���النحو�التا��. مع�مصط����س�ثمار��املضار�ة�واملقامرة

مار�عبارة�عن�الت��ية�باس��الك�حا���مؤكد����مقابل�اس��الك�أك������املستقبل�ولكنھ��س�ث - 

 1.غ���مؤكد

�أنھ -  ��س�ثمار�ع�� ��عر�ف �يمكن �إشباع�: "أيضا �من �تحقيق�ا �يمكن �حالية �بمنفعة الت��ية

�اس��الك� �من �عل��ا �ا��صول �يمكن �مستقبلية �منفعة �ع�� �ا��صول �أجل �من �حا�� اس��ال�ي

 2".��مستقب���أك

�بأنھ -  ��عرف �ع���: "كما �ا��صول �توقع �مع �معينة �م�مة �ألداء �والطاقة �والوقت �ا���د تكر�س

املال�لشراء�أس�م�أو�ممتل�ات�وما��استخدام: "و���السياق�ذاتھ��و،�"باال�تمامن�يجة�جديرة�

  3".إ���ذلك�من�أجل�كسب�املز�د�من�املال

                                  
 .25: ص�،2010،�عمانالفكر،�،�دار��سواق�املالية�والنقدية����عالم�متغ���السيد�متو���عبد�القادر،�- 1
  .29: ص�،2009 ،دار�الثقافة،�عمان�،)ب�ن�النظر�ة�والتطبيق(إدارة��س�ثمار�قاسم�نايف�علوان،��-2

3- Oxford Learner’s Pocket Dictionary, oxford university press 2008, 2013,2014,2015,new york, p: 235. 
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�و�املفتاح�لتحقيق�أك���استفادة�من�" �س�ثمار"و" املس�ثمر"من�يرى�أيضا�أن��عر�ف���ناك - 

  1:اتفاقات��س�ثمار�الدولية؛�وذلك�من�خالل

 املصدر� �نظر�البلد �وج�ة ����اص��:من ��س�ثمار�أي �من �البلد �أغراض �يحدد التعر�ف

 ؛والصناعات�واملجموعات�ال���س�ستفيد�من�برامج��س�ثمار

 التعر�ف�يقوم�ع���أساس�عمالء�البلد�اللذين�ل�م�أغراض��:وج�ة�نظر�البلد�املستورد�من

اس�ثمار�ة�أي����اص�والصناعات�واملجموعات�ال���ترغب�الدولة����جذ��م�من�أجل�ز�ادة��س�ثمار�

 �جن��؛

 يقوم�ع���أساس�تحديد��ي�ل��س�ثمار�لتحقيق�أق����قدر�من��:من�وج�ة�نظر�املس�ثمر�ن

  .��ماية����ظل�اتفاقية��س�ثمارا

تخدمھ،��لطر�قة�ال��وفقا�ل�عرفھ�من�ج�ة�إ���أخرى�فا��ميع��وعليھ�فاالس�ثمار�عموما�يختلف

لكن�إجماال�يمكن�القول�أن��س�ثمار��و�نتاج�ا���د�والوقت�واملال�املستغ���عنھ�من�الدخل�إلشباع�

مع��ال اس��الكية�أو��انت� منافع�مستقبلية�سواءوا��صول�ع���حاجات�اس��الكية�حالية�قصد�إنمائھ�

 .تحمل�درجة�معينة�من�املخاطرة

�فيما� �خاصة �منھ �عمل�ا �طر�قة �لقرب ��س�ثمار�وذلك �مف�وم �مع �املفا�يم ��عض �تتداخل كما

يخص�درجات�املخاطرة�والعائد�وال���تختلف�من�فرد�آلخر،�لذا�وجب�التفر�ق�بي��م�واثبات�انفراد��ل�

  :اآل�يمف�وم�بذاتھ��

 للتجارة،: املضار�ة� �و�و�السفر�ف��ا ��رض ��� �الضرب �من �مأخوذة �العراق �أ�ل قال���2سمية

ِھ : "�عا��
َّ
ْضِل�الل

َ
وَن�ِمن�ف

ُ
ْرِض�َيْ�َتغ

َ ْ
ُروَن�َيْضِرُ�وَن�ِ����

َ
  .20املزمل�من��ية�" َوآخ

����قال �املضار�ة �منظور �الر�ح�: "ابن �ي�ون �أن �ع�� �ماال�يتاجر�فيھ �مالك �من �إ�سانا ��عطي أن

استخدام��موال����أصول�متنوعة�من�أجل�: و���أيضا�3".ب�نكما،�أو�ي�ون�لھ�نص�ب�معلوم�من�الر�ح

  4.ا��صول�ع���عائد�مرتفع�مقابل�تحمل�درجة�عالية�من�املخاطرة

                                  
1-Barton Legum, Defining Investment and Investor: Who Is Entitled to Claim?, Making The Most Of 
International Ivestment Agreements: A Common Agenda, Room 1, OECD Headquarters, Paris, 12 December 
2005, p: 01.  

للعلوم��قتصادية�والقانونية،�املجلد�مجلة�جامعة�دمشق��،)دراسة�فق�ية�مقارنة(املضار�ة�واملقامرة����بيع�وشراء��س�م�ع���أبو�البصل،��- 2

  .807: ،�ص2009 ،02،�العدد�25
  .03: ص�،2010،�ال�و�ت،�أوت�01العدد��اضاءات�مالية�ومصرفية��شرة�توعو�ة،�مع�د�الدراسات�املصرفية،�- 3
  .31: ص�،ذكره ،�مرجع�سبق)ب�ن�النظر�ة�والتطبيق(،�إدارة��س�ثمار�قاسم�نايف�علوان�- 4
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  و�و�مب���ع���مخاطرة،�سواء�أ�ان�. �ع���مص���ال���ء�إ�����سان��غ����عب�وال�كد: املقامرة

 .2ع���دخل�غ���مؤكدأي����املرا�نة��1.���سباق�أو�بيع�أو�مرا�نة�ع���حصول�أمر�أو�عدمھ

لھ�وعليھ�فإن�املضار�ة�تأ�ي�ب�ن��س�ثمار�واملقامرة�حيث�أن�املضارب��و�مس�ثمر�لكن�درجة�تحّم 

�املس�ثمر� �تحمل �درجة �من �أع�� �ت�ون �للمخاطرة �لسعيھ �اوذلك �ر�ح��� �من �أع�� �ر�ح �ع�� ��صول

ا��صول�ع���عائد��عوضھ�عن�تلك�الت��ية�����املس�ثمر،�واملقامر�أيضا�مس�ثمر�يض���بأموالھ�آمال 

���ضارب،�امل وأأع���درجة�مخاطرة�من�ال���عند�املس�ثمر��بذلك�و�و�يحوي . مقابل�تحملھ�مخاطر�عالية

املقامر��ب�نمااملس�ثمر�بدوره��س���إ���التنو�ع����عدة�قطاعات�أثناء�قيامھ�بالعملية��س�ثمار�ة�املقابل�

  .يقوم�بال��ك���ع���أمر�واحد�أو�س�م�واحد

 
ً
��س�ثمار - ثانيا �وضع�: أ�مية �خالل �من �لالس�ثمار�وذلك �بالغة �أ�مية �املتقدمة �الدول أولت

وال���الالزمة�النتقال�رؤوس��موال،�عكس�الدول�النامية�وتحكم��ذه�العملية��شر�عات�تنظم�قوان�ن�و 

يمكن�و�التا���. ألسباب�عدة�مما�جعل�ا�متأخرة�عن�الركب��س�ثماري وذلك� الم��عطي�ا�تماما�كب��ا�ل�

  3:ت��يص��ذه���مية����النقاط�التالية

�العملية���سا�م -  �من �املحققة ��ر�اح �ز�ادة �خالل �من �وتنميتھ �املال �رأس �ع�� �العائد �ز�ادة ��

 �س�ثمار�ة؛

�القومي� -  �الدخل �ز�ادة �إ�� �يؤدي �مما �و�نتاجية ��نتاج �ز�ادة ��� ��س�ثمار�ة �العملية �سا�م

 وارتفاع�متوسط�نص�ب�الفرد�منھ�و�التا���تحس�ن�املع�شة�للمواطن�ن؛

�ا -  �الرأسما��ُيوفر�العملة �الت�و�ن �و�ز�د �أو��سواء�لصعبة �الوطنية �تصدير�املنتجات �خالل من

 جذب�املس�ثمر�ن��جانب؛

�وم��ان� -  �التجاري �امل��ان �دعم ��� ��سا�م �كما �و�جتماعية ��قتصادية �التنمية �عملية يدعم

 املدفوعات؛

 �ساعد�ع���حماية�ال��وة�من�أنواع�املخاطر�املختلفة؛ - 

 �كتناز�و�عمل�ع���استغالل��موال؛�سا�م����القضاء�ع��� - 

 من�خالل�خلق�فرص�عمل؛�وذلك��ساعد����القضاء�ع���البطالة - 

 �ساعد�ع���ز�ادة��س��الك�وتحقيق�الرفا�ية��جتماعية؛ - 

                                  
  .812: ،�ص،�مرجع�سبق�ذكره)دراسة�فق�ية�مقارنة(املضار�ة�واملقامرة����بيع�وشراء��س�م�أبو�البصل،��ع���- 1
  .31: ،�ص،�مرجع�سبق�ذكره)ب�ن�النظر�ة�والتطبيق(إدارة��س�ثمار�قاسم�نايف�علوان،��- 2
  .34: ،�صنفس�املرجع�السابق - 3
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  .�عمل�ع���تطو�ر�امل�شآت�الوطنية�وتوسيع�شب�ا��ا - 

 
ً
  : أ�داف��س�ثمار�- ثالثا

إذ�أصبح��ي�حصل����الفكر�املا���والنظر�ة�املالية،تطورت�أ�داف��س�ثمار����ضوء�التطور�الذ

�من ��سا��� �ال�دف �العصر�ھ ��ذا �املس�ثمر�و��� �ثروة �الذي�. �عظيم ��ر�اح �تحقيق �ذلك �ضمن و�قع

للمس�ثمر�ن�أي�تحقيق�أك���عائد�بأقل�درجة�من�املخاطرة،�وقد���دف��س�ثمار�إ����اتقليدي� �ا�عد��دف

� �مفا�يمھ �بمختلف �العائد �ع�� �ل��صول ��موال �وتوظيف �الرفا�ية �وز�ادة ��قتصاد عائد�(إ�عاش

  1...).اقتصادي،�ما��،�اجتما��

� �قسمت �وقد �قسم�ن�ذا �إ�� ��س�ثمار �انأ�داف �وآخر �باملس�ثمر �خاص �قسم �بالبلد�، فرد

  :أو�املضيف�لالس�ثمار املس�ثمر

�للمس�ثمر .1 ���دافف�و� :بال�سبة �من �جملة �تحقيق �إ�� �اس�ثماراتھ �خالل �من يمكن���س��

 2 :ت��يص�ا�فيما�ي��

 ��دف�إ���ت�و�ن�ثروة�واملحافظة�عل��ا�وز�ادة�إنما��ا؛ - 

 توف���احتياجاتھ�من�املنتجات�عن�طر�ق�العملية��س�ثمار�ة؛�محاولتھ - 

 - � �الدول�رغبتھ ��� �ر�ح �تحقيق �املس�ثمرة ��جن�ية �الشر�ات �أ�داف �فمن �الر�ح؛ �تحقيق ��

 املضيفة�أع���من�الذي�تحققھ����بلد�ا؛

 ا��صول�ع���املواد�ا��ام�من�الدول�املس�ثمر�ف��ا�الستخدام�ا����العملية��س�ثمار�ة؛ - 

 وجذب��س�ثمارات��جن�ية؛�ستفادة�من�القوان�ن�و�عفاءات�ال���تمنح�ا�الدول�املضيفة� - 

 إيجاد�أسواق�جديدة�للمنتجات،�ومواج�ة�احتماالت�ز�ادة�الطلب�أو�ا�ساع��سواق؛ - 

�ت�لفة� -  �انخفاض �إ�� �باإلضافة �النامية �الدول ��� �العاملة ��يدي �أجرة �انخفاض �من �ستفادة

 النقل�واملواد�ا��ام؛

�جود -  �ناحية �من �للمحلية ��جن�ية �الشر�ات �منافسة ��س�ب�س�ولة �ا��دمة �وأنواع ��نتاج ة

 التكنولوجيا�ووفرة�رأس�املال؛

انخفاض�مخاطر��س�ثمار�للشر�ات��جن�ية�داخل�الدول�املضيفة��س�ب�توزع�ا����عدد�كب���� - 

 .من�الدول 

                                  
 .25: ص ،2009،�دار�اليازوري،�عمان،��س�ثماري �س�ثمار�والتحليل�در�د��امل�آل�شب�ب،��-1

  .10- 08: ص�ص�،2014،�ار�الفكر�ا��ام��،��سكندر�ةد�،)دراسة�مقارنة(�س�ثمار����املصارف��امل�فا���املطا�عة،��- 2
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���ع��س�ثمارات��جن�ية�وذلك�لتحقيق���داف��ف��: بال�سبة�للدول�املضيفة�لالس�ثمار .2

  1:التالية

  �س�ثمار؛����إطار �جن�ية��من�الدول  جلب��موال - 

�ز�ادة� -  �إ�� �باإلضافة �منافس��ا �ب�ن �بمركز�أفضل �للتمتع �والتكنولوجيا �ا����ات �من �ستفادة

 �نتاجية�وتخفيض�الت�اليف؛

�داخل� -  �املس�ثمر�ن �قبل �من �إ�شاؤ�ا �يتم �ال�� �املشروعات ��س�ب �البطالة ��سب �من التخفيف

 الدولة؛

�و�ستفادة� -  ��جن�ية ��دارة �وأساليب �والتكنولوجيا �امل�ارات �ع�� �املحلية �العاملة �اليد تدر�ب

 م��ا؛

محاولة�الدول�املستضيفة�لالس�ثمار�دخول�أسواق�جديدة�وتحس�ن�حرك��ا�التجار�ة�مع�العالم� - 

  .ا��ار��

  والعوامل�املؤثرة�فيھ �س�ثمار����خاطرةاملعائد�و ال: �ياملطلب�الثا

ھ�ا��ارجية�والداخلية،�و�نا�البد�ييتحقق��س�ثمار�البد�من�دراسة�العوامل�املحيطة����بي�ت�ح��

وألن�الغاية�من��س�ثمار�. من�تحليل�تلك�العوامل���دف�ا��فاظ�ع���قيمة��موال�املس�ثمرة�وز�اد��ا

ل�مجموعة�من����تنمية�املال�واستخدامھ�ليدر�عوائد،�فإنھ�وللوصول�إ���أفضل�استغالل�يجب�تحم

  .املخاطر،�و�و�ما�س�تم�التطرق�إليھ�من�خالل��ذا�املطلب

 
ً
  2:يمكن�ت��يص�ا����النقاط�التالية�:العوامل�املؤثرة�ع����س�ثمار�-أوال

�املالئمة .1 ��قتصادية �القوان�ن��:السياسة �ت���م �و�ستقرار�وأن �بالوضوح �ت�سم �أن يجب

 .إم�انية�لتطبيق�ا�مع�توفر وال�شر�عات�مع�ا�

من�خالل�توف���املناطق�الصناعية�املالئمة،�من�حيث�وذلك� :الب�ئة�التحتية�الالزمة�لالس�ثمار .2

 .ت�اليف��س�ثمار�منوفر����ع�املس�ثمر�ن�و � مما ،توفر�املاء�والك�ر�اء�و�تصاالت�واملواصالت

�مناسبة .3 �إدار�ة �التأس�س��:ب�ية �إجراءات �روت�ن �عن ��عيدة �مناسبة �ت�ون �أن �يجب وال��

�ع��� �حصول�م ��� �املس�ثمر�ن �معاناة �ت�ت�� �بحيث �ا��دمات �ع�� �ا��صول �وطرق وال��خيص

  ...و�غ���ما�الصناعةو �ال��اخيص�املختلفة�من�وزارة�الك�ر�اء

                                  
  .31-29: ص�ص�،2006،��لية��دارة�و�قتصاد،�جامعة��غداد،��س�ثمار�أ�دافھ�ودوافعھحاتم�فارس�الطعان،��- 1
 .22- 20: ،�ص�ص2012،�دار�املس��ة،�عمان�إدارة��س�ثمار،شق��ي�نوري�مو����وآخرون،��-2
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�ا �وعدم �ووضوح�ا �القوان�ن مع��،ختالف�اا���ام

 .�ا��ل�ذلك����ع�ع����س�ثمار

�عدم� �جو�من �يخلق ��س�ثمار�ألنھ �ع�� �سلبيا �تأث��ا �الت��م يؤثر�معدل

��س�ثمار� �وع�� �عامة �بصورة ��قتصادي ال�شاط

حيث��لما�ك�����م�الدخل�أدى�إ���ارتفاع�امليل�ا��دي�لالدخار�والذي�يؤدي�

�الدخل� �ب�ن �الطردية �العالقة ��عكس �و�و�ما �واسعة �إنتاجية �طاقات �ذات �اس�ثمارات �خلق إ��

  :كما�يمكن�ت��يص�العوامل�املؤثرة����القرار��س�ثماري�وفق�الش�ل�املوا��

  العوامل�املؤثرة����القرار��س�ثماري 

  

  .24 :ص ،2012دار�املس��ة،�عمان،��إدارة��س�ثمار،

 :أما�محددات�وصعو�ات��س�ثمار�فيمكن�ت��يص�ا����الش�ل�املوا��

عنصر�

املخاطرة

عنصر�

الوقت

مصادر�

التمو�ل

أساسيات��س�ثمار�وطرق�التمو�ل: ول الفصل�� 

�وال�شر�عات �القوان�ن �وا���ام �ا�:ترابط �وعدم �ووضوح�ا �القوان�ن ا���ام

�ا��ل�ذلك����ع�ع����س�ثمار�القرارات�والسياسات�املختلفة�وعدم��شع

 1 :كما�توجد�عوامل�تأث���أخرى�و��

�الت��م �عدم��:معدالت �جو�من �يخلق ��س�ثمار�ألنھ �ع�� �سلبيا �تأث��ا �الت��م يؤثر�معدل

 . �ستقرار����قطاع��عمال

�أسعار�الفائدة � :معدل �يؤثر�ع�� ��س�ثمار�والذي �وع�� �عامة �بصورة ��قتصادي ال�شاط

 .بصورة�خاصة�من�حيث��لفة��س�ثمار�أو�عوائد�ا

حيث��لما�ك�����م�الدخل�أدى�إ���ارتفاع�امليل�ا��دي�لالدخار�والذي�يؤدي��:الدخل�القومي

�الدخل� �ب�ن �الطردية �العالقة ��عكس �و�و�ما �واسعة �إنتاجية �طاقات �ذات �اس�ثمارات �خلق إ��

 .ي�و�س�ثمار

كما�يمكن�ت��يص�العوامل�املؤثرة����القرار��س�ثماري�وفق�الش�ل�املوا��

العوامل�املؤثرة����القرار��س�ثماري �:)01.01(ش�ل�رقم�

  

إدارة��س�ثمار،شق��ي�نوري�مو����وآخرون،�  :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��

أما�محددات�وصعو�ات��س�ثمار�فيمكن�ت��يص�ا����الش�ل�املوا��

                                  
 .31-29: ص�ص��س�ثمار�والتحليل��س�ثماري،�مرجع�سبق�ذكره،

العوامل�املؤثرة�

���القرار�
�س�ثماري 

الضرائب�

والرسوم

الفرص�

البديلة

العوامل�

البي�ية

فلسفة�

�دارة

درجة�

املنافسة

 

�وال�شر�عات .4 �القوان�ن �وا���ام ترابط

القرارات�والسياسات�املختلفة�وعدم��شع

كما�توجد�عوامل�تأث���أخرى�و��

�الت��م .5 معدالت

�ستقرار����قطاع��عمال

�أسعار�الفائدة .6 معدل

بصورة�خاصة�من�حيث��لفة��س�ثمار�أو�عوائد�ا

الدخل�القومي .7

�الدخل� �ب�ن �الطردية �العالقة ��عكس �و�و�ما �واسعة �إنتاجية �طاقات �ذات �اس�ثمارات �خلق إ��

ي�و�س�ثمارالقوم

كما�يمكن�ت��يص�العوامل�املؤثرة����القرار��س�ثماري�وفق�الش�ل�املوا��

من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع�� :املصدر

أما�محددات�وصعو�ات��س�ثمار�فيمكن�ت��يص�ا����الش�ل�املوا��

  

                                 
�س�ثمار�والتحليل��س�ثماري،�مرجع�سبق�ذكره،در�د��امل�آل�شب�ب،��-1
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  محددات�وصعو�ات��س�ثمار

  
  .25: ص�مرجع�سبق�ذكره،�،�س�ثمار

مقياس��ر�اح��ضافية�املحققة�ن�يجة�اس�ثمار�

�1.�ستخدم�الشر�ات��ذا�املقياس�للمفاضلة�ب�ن��س�ثمارات�ال���تحقق�ل�ا�أك���استفادة

�مكن�قياس�العوائد�ع����س�ثمار��ش�ل�عام�كما�

  القيمة�املبدئية�لالس�ثمار) / القيمة�املبدئية�لالس�ثمار

  :ثالثة�أنواع�و��

يطلبھ�املس�ثمر�لتعو�ضھ�عن�املخاطرة�املحتملة،�والذي��عوضھ�

�مخاطر��س�ثمار� �الت��م، �البديلة، ��نتظار�والفرصة فة

  .عالوة�املخاطرة+ �سبة�الت��م�املتوقعة�

�و�العائد�الذي�يحققھ�املس�ثمر�فعال�ن�يجة�امتالكھ�أو�بيعھ�

� �أخرى، �إ�� �اس�ثمار�ة �أداة �من �حسابھ �طر�قة �وتختلف �لألس�م�إذ بال�سبة

1-Sarah Major, Return on Investment (ROI),
 http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6450/Class%20Projects/Major/Teacher's%20Guide%20ROI.pdf

  .15: ،�ص2007،��يئة��وراق�املالية�والسلع،�أبو�ظ��،�مارس�

  .17: ،�صاملحافظ��س�ثمار�ة�ومؤشرات�أسعار��س�م�وصناديق��س�ثمار،�مرجع�سبق�ذكره

متنوعة

الس���

وراء��عض�

ال�س�يالت�

بدون�

دراسة�

موضوعية

التقليد�

واملحا�اة

سياسية

�عدد�

�حزاب�

و�تجا�ا

ت�

السياسية

عدم�

�ستقرار�

السيا���

أساسيات��س�ثمار�وطرق�التمو�ل: ول الفصل�� 

محددات�وصعو�ات��س�ثمار): 02.01(ش�ل�رقم�

،�س�ثمارإدارة�شق��ي�نوري�مو����وآخرون،�: من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��

مقياس��ر�اح��ضافية�املحققة�ن�يجة�اس�ثمار��بھ�يقصدو ):ROI(العائد�ع����س�ثمار

�ستخدم�الشر�ات��ذا�املقياس�للمفاضلة�ب�ن��س�ثمارات�ال���تحقق�ل�ا�أك���استفادة

�مكن�قياس�العوائد�ع����س�ثمار��ش�ل�عام�كما�و ،��ش�ل�عام�ثمن�املخاطرة��ش�ل

القيمة�املبدئية�لالس�ثمار�–ا��الية�لالس�ثمار��القيمة

ثالثة�أنواع�و��وال���يمكن�إجمال�ا����: أنواع�العائد�ع����س�ثمار

يطلبھ�املس�ثمر�لتعو�ضھ�عن�املخاطرة�املحتملة،�والذي��عوضھ��و�و�ما: العائد�املطلوب

�ت�ل �أي �للنقود �الزمنية �مخاطر��س�ثمار�القيمة �الت��م، �البديلة، ��نتظار�والفرصة فة

  :و�حسب�بالصيغة�التالية

�سبة�الت��م�املتوقعة�+ معدل�العائد�ا��ا���من�املخاطر�= 

�و�العائد�الذي�يحققھ�املس�ثمر�فعال�ن�يجة�امتالكھ�أو�بيعھ��):الفع��(العائد�املتحقق�

�اس�ثمار�ة ��3.ألداة �أخرى، �إ�� �اس�ثمار�ة �أداة �من �حسابھ �طر�قة وتختلف

 4:يحسب�كما�ي��

                                  
Return on Investment (ROI), Available on: 

http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6450/Class%20Projects/Major/Teacher's%20Guide%20ROI.pdf

،��يئة��وراق�املالية�والسلع،�أبو�ظ��،�مارس��س�ثماراملحافظ��س�ثمار�ة�ومؤشرات�أسعار��س�م�وصناديق�

  .49: ص�،�مرجع�سبق�ذكره،)ب�ن�النظر�ة�والتطبيق(إدارة��س�ثمار�

املحافظ��س�ثمار�ة�ومؤشرات�أسعار��س�م�وصناديق��س�ثمار،�مرجع�سبق�ذكره

محددات�وصعو�ات�

�س�ثمار

�ستقرار�

السيا���

فنية

نقص�

ا����ة�

الفنية

نقص�

أحد�

عناصر�

�نتاج

إدار�ة

نقص�

ا����ة�

�دار�ة

أمراض�

ا���از�

�داري 

ندرة�رأس�

املال

 

من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع�� :املصدر

 
ً
العائد�ع����س�ثمار�- ثانيا

�ستخدم�الشر�ات��ذا�املقياس�للمفاضلة�ب�ن��س�ثمارات�ال���تحقق�ل�ا�أك���استفادةحيث�مع�ن،�

�ش�لالعائد�إذ�أن��ذا�

  2:ي��

القيمة= (العائد�

أنواع�العائد�ع����س�ثمار .1

العائد�املطلوب 1.1

�ت�ل: (عن �أي �للنقود �الزمنية القيمة

و�حسب�بالصيغة�التالية). �خرى 

= العائد�املطلوب�

العائد�املتحقق� 2.1

�اس�ثمار�ة ألداة

يحسب�كما�ي��

                                 

http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6450/Class%20Projects/Major/Teacher's%20Guide%20ROI.pdf 
املحافظ��س�ثمار�ة�ومؤشرات�أسعار��س�م�وصناديق�سامي�حطاب،��-2
إدارة��س�ثمار�قاسم�نايف�علوان،���-3
املحافظ��س�ثمار�ة�ومؤشرات�أسعار��س�م�وصناديق��س�ثمار،�مرجع�سبق�ذكرهسامي�حطاب،���-4

مالية

ندرة�رأس� زیادة 
الضراب 
والرسوم
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 سعر�شراء�الس�م) / سعر�شراء�الس�م�–التوز�عات�النقدية�+ سعر�بيع�الس�م�= (العائد�املتحقق�

�املتوق 3.1 ��س�ثمار����: عالعائد �عند �عل��ا �ا��صول �املحتمل �للعوائد �املتوقعة �و�القيمة

  1:و�حسب�بالصيغة�التالية. املشروع�مستقبال

  .)احتمال�حدوثھ× العائد�املحتمل�(مجموع�= العائد�املتوقع�

 
ً
��س�ثمار- ثالثا � ال :مخاطر ��س�ثماريتخطاليمكن �مخاطر �ف�م �دون �ماليا  فجميع ،2ط

 أن�ي�ون�صديقا�كما�ي�ون�عدوا�إذا،�والوقت��ستطيع�ةمن�املخاطر ال�بأس�بھ��س�ثمارات�تحمل�قدرا�

�ا��قيقي�لالس�ثماروجود�فا" :وعليھ�مخاطر��س�ثمار��ع���3.تم�اس�ثماره����غ���محلھ  رق�ب�ن�العائد

  4".والعائد�املتوقع�منھ،�م�ما��ان�س�بھ

  :املخاطر�ال�لية�لالس�ثمار�إ���نوع�ن�يمكن�تقسيم :أنواع�مخاطر��س�ثمار .1

�ك�لو  :املخاطر�املنتظمة 1.1 �باالقتصاد �املخاطر�املتعلقة �مجاالت��،�� ��افة �تص�ب �تقع وملا

�،بالتنو�ع�5دون�أن�ي�ون�لإلدارة�قدرة�ع���تجن��ا�،�س�ثمار�دون�است�ناء�و�درجات�متفاوتة

�دون�است�ناء� �تتعلق�بالسوق�ك�ل�وتؤثر�ع����ل�الشر�ات و�س���أيضا�مخاطر�السوق�أل��ا

 :م��او 

�أسعار��:مخاطر�أسعار�الفائدة 1.1.1 ��غ��ات �ن�يجة �العوائد ��� �تحدث �ال�� �التغ��ات و��

� �املطلوب، �العائد �معدل �يؤثر��� �مما �تأث����و�و�ماالفائدة، �ل�ا �أسعار�الفائدة �أن يث�ت

 6.معاكس�ع���أسعار�مختلف��س�ثمارات

يؤدي�إ���تد�ور�القوة�الشرائية،�أي��عرض��موال�النخفاض����قيم��ا��:الت��م 2.1.1

 7.ا��قيقية

 .كساد من�رواج�أو�:مخاطر�الدورة��قتصادية 3.1.1

 .�ال�وارث�:مخاطر�طبيعية 4.1.1

�الوضع��:مخاطر�سياسية 5.1.1 �تأث���ع�� �ل�ا �أو�عامليا �محليا �و�امة �عامة �أحداث أو�أي

 .�قتصادي�للدولة

                                  
  .05- 04: ،�ص�ص2005،�ا��امعة��سالمية،�غزة،�،�تقر�ر�حول�عائد�ومخاطر��س�ثمار�وكيفية�قياس�االشر�ف�حر�ة�-1

2 -What is investment risk?, Available on: https://www.which.co.uk , 04:26 pm, 23/12/2016. 
3 - The Reality of Investment Risk, Available on: http://www.finra.org , 04:06 pm, 23/12/2016. 

  .18: ص�،2010دار�النفا�س،��ردن،��،)���الفقھ��سالمي�وتطبيقا��ا�املعاصرة(ضمانات��س�ثمار�عمر�مصطفى�ج���إسماعيل،���- 4
  .18: ص�مرجع�سبق�ذكره،،�املحافظ��س�ثمار�ة�ومؤشرات�أسعار��س�م�وصناديق��س�ثمارسامي�حطاب،��- 5
  .63: ،�ص،�مرجع�سبق�ذكره)ب�ن�النظر�ة�والتطبيق(إدارة��س�ثمار�قاسم�نايف�علوان،��- 6
  .13: ،�ص2009،�جامعة�دمشق،�إدارة�مخاطر��س�ثمار�املا��حسن�السلطان،��- 7
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���املخاطر�ال���تبقى��عد�طرح�املخاطر�النظامية�من�املخاطر�ال�لية��:املخاطر�غ���املنتظمة 2.1

  .البا��وعند�وقوع�ا�قد�تص�ب�مجال�مع�ن�أو�قطاع�مع�ن�من��س�ثمارات�دون�التأث���ع���

�بالتنو�ع�و�مكن� ... املنافسة ،مخاطر��دارة ،مخاطر�الصناعةك ف��االتخلص�أو�التخفيف�م��ا

 :�ذه��نواع�من�املخاطر�املوا���يب�نوالش�ل� .إ���غ���ذلك

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجاالت��س�ثمار: ثالثاملطلب�ال

يقصد�بمجاالت��س�ثمار�نوع�أو�طبيعة�ال�شاط��قتصادي�الذي�سيوظف�فيھ�املس�ثمر�أموالھ�

ن��ذه��خ��ة��ع���شمل�من�أداة��س�ثمار�أل أمجال��س�ثمار��فإنبقصد�ا��صول�ع���عائد�و�ذلك�

و�مكن� ...وما�شا���ما �األوراق�املالية�أو�العقارات�س�ثمار�ة�ال���يختار�ا�املس�ثمر طبيعة�أو�نوع��داة�� 

�واملخاطر�ومن� �والعائد �والوسائل �والغرض �لل�دف �طبقا �مختلفة، �زوايا ��س�ثمار�من �مجاالت تبو�ب

  :أنواع�ا�ما�ي��

 
ً
�لالس�ثمار -أوال �املتنوعة �ا: التص�يفات ��ذا �امل�لعنصر يحوي �عل��ا��نواع �املتعارف ختلفة

  : لالس�ثمار

 1:�ما نوع�ن يوجد: �س�ثمار�باعتبار�القائم�ن�عليھ� .1

                                  
،��2013، 02،�العدد�09املجلد��مية،،�املجلة��ردنية����الدراسات��سال ،�الضوابط�الشرعية�ل���يع��س�ثمارخالد�ع���سليمان�ب���أحمد - 1

  .136-135: ص�ص

طر
خا

امل
  

 املخاطر�غ���املنتظمة

  املخاطر�املنتظمة�

 عدد��صول����املحفظة

Source: Julian Shovlin Applied Finance, How Can We Minimize Systematic Risk?, Posted on December 12, 2011, 

Available on: https://appliedfinancejulianshovlin.wordpress.com, 07:44 pm, 23-12-2016. 

 

 أنواع�املخاطر): 03.01(ش�ل�رقم�
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�و��س�ثمارات�ال���ت�ون�عادة����املشار�ع�السيادية�ال���ل�ا��):حكومي(اس�ثمار�عام� 1.1

 .أ�مية����قيام�الدولة�و�قا��ا؛��استخراج�النفط�ونحو�ذلك

�،قبل��فراد�شمل�جميع�أش�ال�توظيف��موال�لتنمي��ا�من�و  ):فردي(اس�ثمار�خاص� 2.1

من�أمثل��ا��س�ثمار����املؤسسات�الصناعية،�ا��دمية�والتجار�ة�وغ���ا�من��س�ثمارات�

 .رؤوس�أموال���مةإ���ال���ال�تحتاج�

  1 :يمكن�تص�يف��س�ثمار�من��ذه�الناحية�إ�� :من�حيث�ال�دف�من��س�ثمار .2

�التوسعية 1.2 �النو  :�س�ثمارات ��ذا �من �الغرض �ي�ون ��نتاجية�ع �الطاقة �توسيع �و

جل�توسيع�ا��صة�السوقية�وز�ادة�أللمؤسسة�وذلك�من�خالل�إدخال�أو�إضافة�منتجات�جديدة�من�

 .القدرة�ع���املنافسة

��س��اتيجية 2.2 �أو�: �س�ثمارات �بنـاء �ع�� �املحافظة �إ�� ��س�ثمارات �من �النوع ��ذا ��دف

�توجيھ �خالل �من �أو�املـشروع، �إ���اسـتقرار�املؤسـسة �الـسنوات �من �لعدد �املؤسسة �إيرادات �من  جزء

 .اس�ثمار�اس��اتي���مع�ن

�والتطو�ر�ات�س�ثمار  3.2 �البحث �مجال ��س��:�� �من �النوع ��ذا �تخفيض�مار�ث�س�� إ��

و�تم�ذلك�من�خالل�تكثيف��الت�وتطو�ر�ا���از��نتـا����،ال�لفة�وتحس�ن�نوعية�املنـتج�عبـر�الزمن

قدرة�املؤسسة�ع���مواج�ة�املؤسسات��خرى�املنافـسة�فـي�مختلـف��ز�ادةلبإدخـال�التحـس�نات�عليھ�

 .�سواق

 :�ما�اتمن��ذه�الناحية�يوجد�نوع�ن�من��س�ثمار : �س�ثمار�حسب�املدة�الزمنية .3

س�ثمار�الرأسما���الذي�يأخذ�ش�ل��س�م�والسندات�طو�لة��و�� : اس�ثمار�طو�ل��جل 1.3

 .�جل�ألك���من�سنة

�ا��ز�نة،�: اس�ثمار�قص����جل 2.3 �كأذونات ��جل �قص��ة �املالية ��وراق �و��س�ثمار���

 .القبوالت�املصرفية�وش�ادات��يداع،�و�طلق�عليھ��س�ثمار�النقدي

  2:�التا�� محل��س�ثمار���حسب�نوع��صل���س�ثمار تبوب�مجاالت�: النوع حسب��س�ثمار  .4

�أو��قتصادية 1.4 �ا��قيقية �غ����وراق�: �س�ثمارات ��� �باالس�ثمارات �البعض �عل��ا يطلق

�واملشروعات ��عمال �اس�ثمارات �آخرون �عل��ا �يطلق �كما �ال��. املالية، ��س�ثمارات �ف��ا��و�� ي�ون

�صل�ا��قيقي��و�حيث�أن� .ا��...للمس�ثمر�ا��ق����حيازة�أصل�حقيقي��العقارات،�السلع،�الذ�ب

                                  
1 -�� �البديري، �عامر�أبو��ونھ �� صالح �قانون �رقمتقييم �) 13(س�ثمار�ا��ديد �مقارنة(2006لسنة ��دار�ة�� ،)دراسة �للعلوم �القاد�سية مجلة

  .142: ،�ص2010 ،01،�العدد�12و�قتصادية،�املجلد�
  .28- 27: ،�ص�صمرجع�سبق�ذكره،�املالية�والنقدية����عالم�متغ��،��سواق�السيد�متو���عبد�القادر�- 2
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�سلع� �ش�ل �تظ�ر��� �إضافية �اقتصادية �منفعة �استخدامھ �ع�� �و���تب �اقتصادية �قيمة �لھ �أصل �ل

   .مادية�أو�خدمات

حيث�ي��تب�ع���عملية��س�ثمار�ف��ا��شمل��س�ثمار����أسواق�املال،�: �س�ثمارات�املالية 2.4

 .ا��...يتخذ�ش�ل�س�م،�سند�أو�ش�ادة�إيداع�) غ���حقيقي(حيازة�املس�ثمر�ألصل�ما���

تبوب��س�ثمارات�من�الناحية�ا��غرافية�إ���اس�ثمارات� :التبو�ب�ا��غرا���ملجاالت��س�ثمار .5

  :محلية�واس�ثمارات�خارجية�أو�أجن�ية

�ا��دود���و  :�س�ثمار�املح�� 1.5 �وداخل �املح�� �السوق �داخل �ت�ون �ال�� ��س�ثمارات تلك

�شمل�جميع�الفرص�املتاحة�لالس�ثمار����السوق�املح����غض�النظر�عن� ھمجال يمية�للبلد�املع��،�قل

��س�ثمار�املستخدمة �أداة �( 1.نوع �عقارات ،ماليةأوراق �م ،سلع، � ،اقتصاديةشروعات  ،أجن�يةعمالت

� ،عادنم �أي�و 2.)...اس�ثمارصناديق �نفسھ �ال��ص �بلد �ومنتجات �شر�ات ��� �ي�ون �س�ثمار�املح��

ح���املس�ثمر�نفسھ،�ول�س����دول�أجن�ية،��الص�ن�ال����عتمد�أك���ع����س�ثمار�املح���و�س��الك�امل

  3.النمو�من�أجل�ز�ادةلل��ك���ع���الصادرات�

�و�عبارة�عن��س�ثمارات�ا��ارجية�ال����عد�من�أ�م�مصادر�التمو�ل�����:�س�ثمار��جن�� 2.5

�النامية �الدول ��� �خاصة ��قتصادية �بأنھ 4.املشار�ع ��عر�فھ �يمكن �خارج�: كما �ي�ون �س�ثمار�الذي

ا��دود�الوطنية�للمس�ثمر�ن�ف�و��عد�اس�ثمار�أجن���للبلد�املس�ثمر�فيھ�إما�من�قبل�دولة�أو�مجموعة�

اس�ثمار�أجن���و  ،اس�ثمار�أجن���مباشر: و�و�نوعان�5.و�شركة�أو�مجموعة�شر�ات�أو�ح���أفراددول�أ

  .و�و�ما�س�تم�التطرق�إليھ����العناصر�املوالية�نظرا�ملا�ل�ما�من�أ�مية�ك��ى �.غ���مباشر

 
ً
�املباشر - ثانيا � فرَّ عَ �ُ  :)FDI(�س�ثمار��جن�� �بأنھ �املس�ثمر�ع���ا��دود �املال الوطنية�انتقال

�س�يل��نفراد�أو�بمشاركة�عناصر�وطنية�مع�ا �سواء�ع�� وقد��،إل�شاء�مشروع�اقتصادي�أو��شغيلھ

� �فعالي�ون �موجود �أو�مرفق �مشروع �بإدارة �أو�يختص �جديدا �مشروعا �ي���� �وقد �أو�خاصا،  6.عاما

� ُ�ْعَرفو  �املباشر�بتملك �امللكية� %�10س�ثمار��جن�� ��ذه �ترتبط �أن �ع�� �الشركة �رأسمال أو�أك���من

                                  
  .47: ص�مرجع�سبق�ذكره،،��س�ثمار�والتحليل��س�ثماري در�د��امل�آل�شب�ب،��- 1
  .80، 76: ص�ص، 2004،�الطبعة�الثالثة،�دار�وائل،��ردن،�إدارة��س�ثمارات��طار�النظري�والتطبيقات�العمليةمحمد�مطر،��- 2

3 -domestic investment, available on: https://dictionary.cambridge.org. 
  .38: ،�صمرجع�سبق�ذكره ،)ب�ن�النظر�ة�والتطبيق(إدارة��س�ثمار�قاسم�نايف�علوان،��- 4
��قتصادي�بمجلس�التعاون�لدول�معاو�ة�أحمد�حس�ن،��- 5 ،�مجلة�جامعة�ا��ليج�العر�ية�س�ثمار��جن���املباشر�وأثره�ع���النمو�والت�امل

  .105: ،�ص2014،�السعودية،��02قتصاد�و�دارة،�العدد�: امللك�عبد�العز�ز
،�العدد�02جامعة�ال�وفة،�املجلد��،�الغري�للعلوم��قتصادية�و�دار�ة،صور��س�ثمار��جن���ومجاالتھوليد�عباس�ج��،�أحمد�حس�ن�جالب،��- 6

  .202: ص�،2009،�العراق،�12
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�إدار��ا ��� ��1.بالتأث�� ��عت�� �الدو��كما ��قتصادي �للت�امل �الرئ���� �السياسات� معف. املحرك إطار

�و�عز�ز� ��قتصادية �و�عز�ز�التنمية �املباشر�توف����ستقرار�املا��، �لالس�ثمار��جن�� �يمكن ال��يحة،

 2.رفا�ية�املجتمعات

تث�ت�التجارب�الدولية���مية�البالغة�ال���يك�س��ا��س�ثمار� :أ�مية��س�ثمار��جن���املباشر .1

�جن���املباشر�والفوائد�ال���يدر�ا�ع���الدول�املتلقية�لھ�وكذا�للقائم�ن�عليھ�و�مكن�ت��يص�

  3:ذلك�فيما�ي��

 رؤوس��موال��جن�ية�لتمو�ل�برامج�التنمية؛توف���مصدر�ل -

 توف���مناصب�عمل،�واملساعدة����تنمية�املوارد�ال�شر�ة�املحلية؛ -

املسا�مة����فتح�أسواق�جديدة�للتصدير،�و��ون�ذلك�س�ال�وقو�ا�من�قبل�الشر�ات�متعددة� -

 ا���سيات�ملا�تملكھ�من�إم�انية����النفاذ�إ����سواق�وتمتع�ا�بم�ارات��سو�قية�ملنتجا��ا؛

من�خالل�الصعبة�املتأتية�من��س�ثمارات�من�خالل�العملة�تحس�ن�وضعية�م��ان�املدفوعات� -

 تحقيق�معدالت�النمو��قتصادي�للدول�املضيفة؛و  ع�الصادرات�ومحاولة�كبح�الواردات���ي

�خفض�،�و وسيلة�لتوط�ن�التكنولوجياأنھ��:وتكمن�أ�مية��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة�أيضا���

�عت����س�ثمار��جن���،�كما�ع���املساعدات�الدولية�و�قراض من�ا��صول�ع���التمو�ل�إليھال��وء�

  4 .��املباشراملباشر�مصدرا�أك���أمانا�وفائدة�للقطر�املستضيف�مقارنة�باالس�ثمار��جن���غ�

�املباشر�عوامل .2 ��س�ثمار��جن�� ��س�ثمار��جن��� :جذب �جذب �وعوامل �محددات تختلف

� �وفقا �ألخرى �دولة �الدول املباشر�من �تلك �من��،لسياسات �النوع ��ذا �ملثل �أسواق�ا �فتح ��� ورغب��ا

�جذب�س�ثمار�ومدى�مالئمة�الب�ية��قتصادية�لقيام�تلك��س�ثمارات�وعليھ�يمكن�ذكر�أ�م�عوامل�

  5:ي�� من�خالل�ما �ذا�النوع

القوة�الشرائية�ا��اصة��خصائص�السوق�املح���ومدى�استقطابھ�للمنتجات�وا��دمات�وكذا - 

 بالس�ان؛

مناخ��شر����مالئم���ماية�مصا���املنتج�ن�واملس��لك�ن�وعدم��فراط����ال�شر�عات�ال���من� - 

 شأ��ا�أن�تقلل�من�كفاءة�الشر�ات�و�سواق�وت�ون�مصدر�ينفر�املس�ثمر�ن؛

                                  
  .03: ،�ص2004 ال�و�ت،�،32،�العدد�03السنة�جسر�التنمية،�،�)�عار�ف�وقضايا(�س�ثمار��جن���املباشر�حسان�خضر،��- 1

2 - OECD Benchmark Definition Of Foreign Direct Investment, Forth Edition, 2008 ,p:03. 
  .11: ص�مرجع�سبق�ذكره،�،)�عار�ف�وقضايا(�س�ثمار��جن���املباشر�حسان�خضر،�-  - 3
،�03ث�اقتصادية�وإدار�ة،�العدد�،�مجلة�أبحا�سي���مخاطر��س�ثمار��جن���املباشر�مع�إشارة���االت��عض�الدول�العر�يةيوسف�مسعداوي،��-  4

  .166: ص ،2008جوان�
  .www.cipe.org : متوفر�ع��، 32 -24: ص�ص�،2004،�أوت��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة،�)CIPE(مركز�املشروعات�الدولية�ا��اصة��- 5
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�ون�م�جيد����وط��ا�تتوف���عمالة�أقل�ت�لفة�وأك���إنتاجية�باعتبار�أن�العمالة�ال���تحظى�بتعلي - 

 قل�وقت�ممكن؛أأسرع�ف�ما�لعمل�ا�وتنجزه����

�أسعار� -  �تقلبات �من �املس�ثمر�ن �مصا�� ���ماية �وذلك ��سعر�الصرف �مالئمة توف���سياسة

 العملة؛

 ؛مناخ�اس�ثماري�أك���جاذبيةإتاحة�حر�ة�حركة�رأس�املال�مما��سمح�بإقامة� - 

 ؛1 التكنولوجيا�و�بت�ارات�توف�� و ،�ةحماية�حقوق�امللكية�العي�ية�والفكر� - 

 السياسة�التجار�ة�ال���تؤثر�ع���عمل�املس�ثمر�ن�داخل�وخارج�البلد�املضيف�لالس�ثمار؛ - 

تجعل�البلد�جذابا�لالس�ثمار�والعكس����حالة�ما�إذا��،�طار�السليم�لسياسة��قتصاد�الك�� - 

�بظا�ر  ��س�� �فيما �البلد �توقع �قد �ف�� �اقتصادية �اضطرابات ��ناك �رأس��انت ��روب ة

 ؛capital flightاملال

ا��وافز�ا��بائية�و�عفاءات�الضر��ية�تخدم�املس�ثمر��لما��انت�جذابة�لالس�ثمار� �لما��انت - 

 �2جن���املباشر؛

�ستقرار�السيا����ونظم�ا��كم�السياسية�تؤثر����القرارات��س�ثمار�ة�فاملس�ثمرون�يميلون� - 

 إ���الدول�ال���ت�سم�باالستقرار؛

باإلضافة�إ��� .)�تصاالت�وخدمات�الدعم،�ملوا�ئالطرق،�ا(توافر�الب�ية�التحتية�للبلد�املضيف� - 

 3.توف���املواد�ا��ام�بت�اليف�أقل

  :يتخذ��س�ثمار��جن���املباشر�عدة�أش�ال�من�أ�م�ا :أش�ال��س�ثمار��جن���املباشر .3

�و�عبارة�عن�اس�ثمار�مش��ك�ب�ن���ص�تان�معنو�تان�مس�ثمر�مح����:�س�ثمار�املش��ك 1.3

�انا���صية�عامة�أو�خاصة،�ملدة�طو�لة��جل�وال�ت�ون�املشاركة�����سواءَ �،ومس�ثمر�أجن���أو�أك��

ا��،�...رأس�املال�فقط�بل�تمتد�إ����دارة�وا����ة�و�راءات��خ��اع�والعالمات�التجار�ة�والتكنولوجيا�

� �جيدا��سمح �ودراستھ �السوق �أك����� �التواجد �من ��س�ثمار�املباشر�للمس�ثمر��جن�� �من �النوع �ذا

 4.التخاذ�قرارات�املستقبل

                                  
  .07: ص،�مرجع�سبق�ذكره،�)�عار�ف�وقضايا(�س�ثمار��جن���املباشر�حسان�خضر،��- 1

2 -�� �محمد، �ز�دان �انتقال �تمر�بمرحلة �ال�� �البلدان �املباشر��� �واملخاطر(�س�ثمار��جن�� �للم�اسب �تحليلية �شمال�)نظرة �اقتصاديات �مجلة ،

  .120: ص،�2004جامعة�حس�بة�بن�بوع���الشلف،�ا��زائر،�، 01د�العد�إفر�قيا،
  .07: ص،�مرجع�سبق�ذكره،�)�عار�ف�وقضايا(�س�ثمار��جن���املباشر�حسان�خضر،��- 3
�و�عض�البلدان�النامية،�فر�د��ورتل،�عبد�الكر�م�بن�عراب�-4 �ومحددات��س�ثمار��جن���املباشر�مع��شارة�لواقعھ�بالدول�العر�ية ،�أش�ال

�ا��زائر �بحثية، �ورقة ��شر، �سنة �دون �ع���.04 :ص، ، http://www.kantakji.com/media/5105/r339.doc ،13/11/2016: متوفر

04:15pm.  
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و�و�الش�ل�الذي�ت�ون�فيھ�ملكية�املشروع� :�س�ثمار�اململوك�بال�امل�للمس�ثمر��جن�� 2.3

�للمس�ثمر��جن�� �املضيفة �الدولة �داخل �الشر�ات��،ال�املة �جانب �من ��ك���تفضيال �الش�ل و�و

متعددة�ا���سيات،�وذلك��س�ب�ما�تتمتع�بھ��ذه�الشر�ات�من�حر�ة��املة�����دارة�و�شراف�ع���

�ذه�املشار�ع،�فضال�عن�توقع�تحقيق��ر�اح�العالية�من�خالل��ذا��س�ثمار،�وكذلك�إم�انية�التغلب�

  1.فروضة�من��قطار�املضيفة�ع���املستورداتع���القيود�التجار�ة�وا��مركية�امل

الشر�ات�متعددة�ا���سيات����الشر�ات�ال���تمتلك�حصة�: الشر�ات�متعددة�ا���سيات 3.3

وأك��،�من�شركة�أخرى��عمل����بلد�أجن���و��ون�ل�ا�عدة�فروع�عاملية،�مثل��%50أس�م�كب��ة�عادة�

برز�أو���من��2ذه�الشر�ات�����س�ثمار��جن���املباشر�وتتع�د ...General Motorsوشركة� IBMشركة�

�آالف� ��سيطر�ع�� �القليلة �الشر�ات ��ذه �وت�ون �الدولية، ��قتصادية �العالقات �صعيد الظوا�ر�ع��

 .الشر�ات�ع���العالم�وتوظف�مالي�ن�العمال

�ذا�النوع�من�الشر�ات����الواليات�املتحدة��مر�كية�أوال،�ثم�ان�شر��عد�ذلك����بقية��أوقد��ش

 3.الدول�الصناعية�الك��ى،�كأحد�أ�م�رموز�وأسس�النظام��قتصادي�العال��

��س�ثمار��جن��� �وأنواع �أش�ال �ب�ن �يفرقون �ممن �والباحث�ن ��قتصادي�ن �من ��ناك �أن كما

  :عدة�أنواع�و��م�ذكر�املباشر�وفيما�ي���س�ت

�موارد 4.3 �عن �يبحث �املباشر�الذي��:اس�ثمار�أجن�� ��س�ثمار��جن�� �أنواع �أول �من �عد

ومن�أك���أنواع��س�ثمار��،اتخذتھ�الشر�ات��ولية����مجال�النفط�والتعدين�وغ���ا�من�املواد�ا��ام

 4.ان�شارا����الدول�النامية

ذات�ي�يبحث�عن�اليد�العاملة�يتمثل�����س�ثمار�الذ�:اس�ثمار�أجن���يبحث�عن�كفاءة 5.3

ك���دليل�ع���ذلك��و�التدفقات�الكب��ة�لالس�ثمارات�املباشرة�نحو�دول�جنوب�شرق�أ الكفاءة�املا�رة،

 5.نخفضة�الت�لفةو �ا��يدةآسيا�ال���تتمتع�بالعمالة�

�أسواق 6.3 �عن �يبحث �: اس�ثمار�أجن�� �النامية �الدول �النوع ��ذا ��سواق��س��دف ذات

الواسعة،�وذلك�لتصر�ف�املنتجات�و���يع�املنتوج�املح���ودعم�الصادرات�ومحاولة�ضبط�الواردات�

 1.كما��عد�بديل�للعملية�التصدير�ة�بال�سبة�للدولة��م

                                  
  .03: ،�ص2007،�جامعة�املوصل،�العراق،�مخاطر��س�ثمار��جن���املباشر�دراسة�لعينة�من�الدول�العر�يةمحمود�ال�واز،�عمر�غازي�العبادي،��-1

2 - Giorgio Barba Navaretti and others, Multinational Firms in the World Economy, centrePiece Spring, 
2005 , p: 03.  

 .13: ص ،2014،�ز�الكتاب���ادي��،�عمان،�مركالشر�ات�متعددة�ا���سيات�وسيادة�الدولةابرا�يم�محسن���يل،�إعتصام�الشكر��،��- 3
  .05: صمخاطر��س�ثمار��جن���املباشر�دراسة�لعينة�من�الدول�العر�ية،�مرجع�سبق�ذكره،�محمود�ال�واز،�عمر�غازي�العبادي،��- 4
  .165: ص،�مرجع�سبق�ذكره،��سي���مخاطر��س�ثمار��جن���املباشر�مع�إشارة���االت��عض�الدول�العر�يةيوسف�مسعداوي،��- 5
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�خدمات 7.3 �عن �يبحث �املباشر�وذلك��:اس�ثمار�أجن�� ��س�ثمار��جن�� �أنواع �أ�م �من �عد

�القطاع ��ذا �ش�ده �للنمو�الذي �حوافز���ذب��،نظرا �إعطاء �خالل �من �الدول �ت�نافس �املجال ��ذا و��

 2.�ذا�النوع�من��س�ثمار

�املباشر .4 �مخاطر��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة����الفرق�ب�ن� :مخاطر��س�ثمار��جن�� تتمثل

 
ً
  3 :و�مكن�ت��يص�ا����النقاط�التالية�،املردودية�أو�العوائد�املتوقعة�من��س�ثمار�و��ن�ما�تحقق�فعال

��س�ثمارات -  �ل�روب �يؤدي �استقرار�سيا��� �وجود �التقلبات��،عدم �خسائر�جراء �تتكبد وقد

 املفاجئة�داخل�البلد؛

قتصادية،�و�و�ما�ال�خطر�ارتفاع�معدالت�الت��م��عكس�حالة�عدم�استقرار����السياسة�� - 

 ن�الت�اليف�ال�س�ية�لإلنتاج�����قتصاد�س��داد�باملقابل؛��ع��س�ثمار��جن���املباشر�أل �

إ���عملة�بلد���اغ�املس�ثمرة����البلد��عد�تحو�لأن�املبال���حالة� ،خطر�تقلبات�أسعار�الصرف - 

 املس�ثمر�تصبح�أقل؛

 سوق��عت���خطر����الدولة�املضيفة؛ال����ع�السوق�الصغ����س�ثمار�لذا���م�ال - 

 واملدر�ة�خطر�وعنصر�طرد�للمس�ثمر�ن��جانب؛ �ش�ل�اليد�العاملة�غ���الكفؤة - 

 الب�ية�التحتية�غ���املت�املة��عد�عنصر�خطر�ع���املس�ثمر�ن؛ - 

 البلد؛�منصعو�ة�ال�شر�عات�و�شع��ا،�فيما�ال�يخدم�مصا���املس�ثمر�ن�مما�ينفر�م� - 

 .صادراتخطر�انخفاض���م�ال - 

 
ً
�غ���املباشر - ثالثا �أيض: �س�ثمار��جن�� �و �س�� �املحفظي، ��س�ثمار��جن�� �تملك��ا �ع��

�س�م�والسندات�بقصد�املضار�ة�أحيانا�و�ستفادة�من�فرق��سعار،�أو�ا��صول�ع���العوائد�ال���

تدر�ا��س�م�والسندات،�و����ذا�النوع�من��س�ثمار��جن����ش�ل�رأس�املال��جن����سبة�أقل�من�

علية�ع���إدارة�املشروع�وال�الف�نھ�ال��سمح�لھ�مباشرة�بالسيطرةإمن�رأسمال�املشروع،�ولذلك�ف % 10

 ُ� 
َ
�شمل�محفظة��س�ثمار��جن���اس�ثمارات�كيان�مقيم���� 4.حق�التصو�ت�ع���القرارات��دار�ة�ىعط

�امل �و�وراق �والديون �املالية ��وراق ��� �واحد �آخربلد �بلد ��� �مقيمة �مؤسسة �من �يمكن�الية �كما ،

� �تصدر�ا �ال�� �السيادية �السندات �شراء غ���باشر��و�اس�ثمار�امل�س�ثمار�غ���و�5.ا���وماتلألجانب

                                                                                                        
  .05: صمخاطر��س�ثمار��جن���املباشر�دراسة�لعينة�من�الدول�العر�ية،�مرجع�سبق�ذكره،�محمود�ال�واز،�عمر�غازي�العبادي،��- 1
  .165: ص�مرجع�سبق�ذكره،،�مخاطر��س�ثمار��جن���املباشر�مع�إشارة���االت��عض�الدول�العر�ية��سي�� يوسف�مسعداوي،��- 2
  .184: ص�نفس�املرجع�السابق، - 3
  .646: ،�ص2013،�ثراء�لل�شر�والتوز�ع،�عمانإ�إدارة�محافظ��س�ثمار،محمد�ع���إبرا�يم�العامري،��- 4

5 - united nations conference on trade and development, comprehensive study of the interrelationship between 
foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI), UNCTAD, 23 june 1999, p: 04. 
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املقيم�ن�����وراق�املالية�بما����ذلك��س�م،�والسندات�ا���ومية�وسندات�الشر�ات�و�وراق�املالية�

�جعلو  �الذين �املس�ثمر�ن �من �ذلك �إ�� �وما �للتحو�ل، �معروف�س�ث�االقابلة ��وراق ��ذه باسم��امار���

  1.محفظة��س�ثمار��جن��

تتجسد�أ�مية��س�ثمار��جن���غ���املباشر�من�خالل�: أ�مية��س�ثمار��جن���غ���املباشر .1

  2:من�أ�م�او املزايا�ال���يقدم�ا�للدولة�املضيفة�

- � �سيولة �من �تطو�يز�د �ع�� ��عمل �مما �املضيفة، �للدولة �املالية ��وراق ��أسواق �ذهر�كفاءة

 س�ثمارات؛� �ساعد����جذب��موال�وتوج���ا�نحو��الذي�بدورهو �سواق�

�نمو�اقتصادي - �من��،تحقيق �وتز�د �تحفز�العامل �ال�� �العاملية �املال �أسواق �حركة �خالل من

�مستو�ات� �تحسن �ش�ل ��� �ي��جم �مما �الطو�ل �املدى ��� �ا��قيقية �املوارد �وتنمية إنتاجيتھ

 املع�شة�وارتفاع�معدالت�النمو��قتصادي؛

 ؛�اباشر�يخفض�من�ت�لفة�املشروعات�مما��سمح�ب�نفيذ�املز�د�م�املغ���تدفق��س�ثمار� -

�واملعاي�� - �املعلومات �عن ��فصاح �مستو�ات �يحسن �املباشر �غ�� ��جن�� ��س�ثمار  دخول

�العاملية� ��سواق �املعاي����� �تلك �استخدام �تجر�ة �من ��ستفادة �خالل �من �وذلك املحاس�ية

 توظيف�ا�أو�تطبيق�ا؛كيفية� ومعرفة

تدفق��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة�يز�د�من�حركة�رؤوس��موال����البلد�مما�يحفز�الطلب� -

 .ع���العملة�و�رفع�سعر�ا�����سواق

�غ���املباشر .2 ��س�ثمار��جن�� �جذب ���� :عوامل �واملؤسسات ��فراد �من �املس�ثمر�ن رغبة

  3:ة�ع���مجموعة�من�العوامل�أ�م�اتفعيل��س�ثمار��جن���وجذبھ�متوقف

�مما� -  �باإليجاب �املا�� �السوق �ع�� �ينعكس �املضيف �البلد ��� �النمو��قتصادي �معدالت ارتفاع

 يبعث�للتفاؤل����مستقبل�السوق�و�جذب�إليھ��س�ثمار��جن��؛

يفضل�املس�ثمرون��س�ثمار����البلد�الذي�ت�ون�فيھ�الضرائب�ع���دخل�الفوائد�أو�مقسوم� - 

ر�اح�املتأ�ي�من��س�ثمارات�منخفضة��س�يا؛� 
4 

                                  
1 - Tojo Jose ,What is Foreign Portfolio Investment (FPI)? Who is a Foreign Portfolio Investor?, 23 -01-
2016, available on: http://www.indianeconomy.net, 17/01/2017 , 09:27 pm. 

دراسة�تطبيقية����سوق�العراق�(�س�ثمار��جن���غ���املباشر�وا�ع�اسھ�ع���تداول��س�م�العادية�أياد�طا�ر�محمد،�صالح�حسن�أحمد،��- 2

  .107- 106: ص�ص�،2013،�مجلة��لية��غداد�للعلوم��قتصادية�ا��امعة،�العدد�ا��اص�بمؤتمر�ال�لية،�)املالية�لألوراق
-صيف�،64- 36مجلة�بحوث�اقتصادية،�العددان��دور��س�ثمار��جن���غ���املباشر����ت�شيط�البورصة�املصر�ة،عال�عادل�ع���عبد�العال،��-3

  .84: ص�،2013خر�ف�
  .647: صإدارة�محافظ��س�ثمار،�مرجع�سبق�ذكره،�إبرا�يم�العامري،��محمد�ع���-4
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حيث�أن�التقلبات�ال���يتعرض�ل�ا�سعر�الصرف�تؤثر�سلبا����تدفقات��،استقرار�سعر�الصرف - 

 رؤوس��موال؛

�من� -  �املحلية �العمالت �أن �طاملا �العالية �الفائدة �معدالت �ذات �البلدان �إ�� �للتدفق �تميل �موال

 1غ���املتوقع�أن�تضعف؛

 .�عد�تواجد�سوق��شطة�لألوراق�املالية�عامل�جذب�لالس�ثمارات��جن�ية�غ���املباشرة - 

� �درجة�فإنوعليھ �ع�� �مؤثرة �أساسية �عوامل ��عد �أعاله �و ال من�العوامل �الثقة لدى�تفاؤل

املس�ثمر�ن��جانب�بالبلد�املضيف�وعدم�توافر�أو�خلل��ذه�العوامل�أو��عض�ا��عمل�ع���عكس�اتجاه�

رات�من�الداخل�نحو�ا��ارج�و�ذلك�تصبح�عوامل�طرد�بدل�أن�ت�ون�عوامل�جذب�و���س�ب��س�ثما

  .��دوث�العديد�من��زمات�خاصة�أزمة�جنوب�شرق�آسيا

�غ���املباشر�ش�الأ .3 �وصور� :�س�ثمار��جن�� �أش�ال �عدة �املحفظي ��س�ثمار��جن�� يتخذ

  2:�التا��

 3؛%10أوراق�مالية�مباشرة�من�البورصة�بحيث�ال�تتعدى�املشاركة�أو�املسا�مة��شراء - 

��جن�ية� -  �بالعمالت �املقومة �الدولية �املصرفية ��يداع �وش�ادات �الدولية �السندات شراء

 وش�ادات�إيداع����سوق�العمالت�الدولية؛

العامة�أو�ا��اصة�أو��فراد�قروض�ل���ومات��جن�ية�و�يئا��ا�،�شراء�الذ�ب�واملعادن�النادرة - 

 و�آجال�مختلفة���دف�إ���املضار�ة�ول�س�إ�شاء�عالقات�اقتصادية؛

��س�ثمار -  �مختلفة�و : صناديق �مالية �باالس�ثمار�بمحافظ �تقوم �أو�بنوك �شر�ات �عن �عبارة ��

�املس�ثمر� �لقيام �ا��اجة �دون �املحافظ ��ذه �من ��ستفادة �فرصة �ت�يح �ف�� �و�ذلك ومتعددة،

  .و����سا�م����تقليل�املخاطر�وتنو�ع�أدوات��س�ثمار 4.محفظتھ�املالية�بنفسھ�وإدار��ابإ�شاء�

  5 :�ناك�مجموعة�من�املحافظ��س�ثمار�ة�لالس�ثمار��جن���املحفظي�و��كما�أن�

�عد�من�أك���املحافظ�ان�شارا�����سواق�املالية�العاملية�وال��ك���ي�ون�ف��ا�: محفظة��س�م 1.3

أك���ع����س�م�العادية�باعتبار�ا�أك���طلبا�من�ا��م�ور�املح���والدو���لتمتع�ا�بخصائص�تم���ا�عن�

                                  
  .املرجع�نفسھ -1

قياس�أثر��س�ثمار��جن���غ���املباشر�ع����عض�املتغ��ات��قتصادية�ال�لية����البلدان�النامية�عبد�الرزاق�حمد�حس�ن،�عامر�عمران��اظم،��- 2

  .106-105: ،�ص�ص2012، 01،�العدد�02قتصادية،�املجلد�علوم��دار�ة�و�مجلة�جامعة�كر�وك�لل�،)ال�ند�حالة�دراسية(
  .81: ص�دور��س�ثمار��جن���غ���املباشر����ت�شيط�البورصة�املصر�ة،�مرجع�سبق�ذكره،عال�عادل�ع���عبد�العال،��- 3
  .75: ،�ص2009،�دار�النفا�س،�عمان�،)و�ح�ام�النظاميةالضوابط�الشرعية�(صناديق��س�ثمار�عبد�الرحمان�بن�عبد�العز�ز�النف�سة،��- 4
  .656-652: ص�صإدارة�محافظ��س�ثمار،�مرجع�سبق�ذكره،�محمد�ع���إبرا�يم�العامري،��- 5
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�النوع ��ذا ��� �اعتبارات ��ناك �أن �كما �إجراءا��ا، �لقلة �وكذا ��خرى �املالية ��وراق �من تص����غ���ا

   .للسوق�الدو���وال�تص���للسوق�املح���مما�تؤثر�ع����س�ثمار��جن���املحفظي

�السندات2.3 �سن: محفظة �من �تت�ون �ال�� �املحافظ �أو��� ��عمال �م�شآت �من �صادرة دات

�املس�ثمر�ن �من �مع�ن �قطاع �خدمة �معھ �ي�س�� ��ش�ل �ا���ومة �من ��س�ثمار� 1.صادرة �شر�ات تقود

املس�ثمر�ن�الفردي�ن�إ����س�ثمار�����ذه�املحافظ�ذلك�أن�املؤسسات� ال��ايات�املفتوحةاملدارة�ذات�

�السندات� �عوائد �تفوق ��جن�ية �للسندات �املحددة �الزمنية �املدة ��� �عالية �عوائد �عن �تبحث املالية

�املح �ا�و لية، �العوامل �إحدى ��عد �امل�اذال�� �السندات �أدوات ��� �الدو�� �لالس�ثمار�املحفظي �إ���بة الية

 . جانب�الرغبة����التنو�ع

�العمالت3.3 �ال: محفظة �لھ �العمالت ��� ��جن�ية �ألنھ�أتعامالت �املح�� ��قتصاد �ع�� ثر�فعال

سا�م�����شوء�أسواق�سعر�الصرف��وقد .يوفر�العمالت��جن�ية�املطلو�ة�للتعامالت�التجار�ة�املختلفة

املوقع�الذي�: "الذي��عرف�بأنھ�سعر�الصرف��جن���جن���فالعامل��سا����املتحكم����العمالت��و�

�أخرى  �أجن�ية �عملة �إ�� �ما �لعملة �الشرائية �القوة �تحو�ل �فيھ ��ذه�". يجري ��� �التعامالت �أن كما

وائد��وراق�املالية�امل�س�بة�ن�يجة�التذبذبات�مخاطر�سعر�الصرف�و���التقلب����ع�االسوق�ينجم�ع��

�عقود� ��جلة، �العقود �مثل �املالية �املشتقات �اعتماد �إ�� �املالية �باملؤسسات �دفع �مما �العملة، ��

 . املستقبليات�واملبادالت،�وا��يارات�للعملة����التحوط�ضد��ذه�املخاطر

قات�املالية،��ستخدم��ذا�النوع�من��س�ب�ز�ادة���تمام�باملشت: محفظة�املشتقات�املالية4.3

املحافظ�من�قبل�شر�ات��س�ثمار�ذات�ال��اية�املفتوحة��س�ب�قيام�م�باالس�ثمار����املشتقات�املالية�

مما��سا�م����توسيع�مدى��س�ثمار��جن���املحفظي��س�ب�التدفقات��،أو��وراق�املالية�لسوق�النقد

� ��جلة �العقود �عن �املتولدة �ا��ياراتالنقدية �املا����.وعقود �السوق �يؤثر�ع�� �ذلك �أن �إ�� باإلضافة

السيما�املشتقات�املالية�ملواج�ة�املخاطرة�السوقية��،العال���مما�يدفع�م�إ���التنو�ع�����دوات�املالية

  .ال���تنعكس�بأثر�وا���ع���أسعار��س�م�والسندات�والسلع

معظم��حيان�ت�ون�التدفقات�����س�ثمار��جن������ :مخاطر��س�ثمار��جن���غ���املباشر .4

��جل  �،غ���املباشر�قص��ة
ً
�منإذ �جملة �ع��ا �ينجم �مما �التقلب �شديدة �ف�� �تؤثر�����ا املخاطر�ال��

  2:ي�� إ���ما��ايمكن�تقسيمالك��� �قتصاد

                                  
  .38: ص ،2004، 03،�مجلة�الباحث،�العدد�تكو���ا�ومخاطر�ا�-املحفظة��س�ثمار�ةبن�مو����كمال،��- 1
  .86-85: ص�ص�ور��س�ثمار��جن���غ���املباشر����ت�شيط�البورصة�املصر�ة،�مرجع�سبق�ذكره،دعال�عادل�ع���عبد�العال،��- 2
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�موال،��مر�ارتفاع����العملة�الوطنية�ن�يجة�ز�ادة�الطلب�عل��ا��س�ب�ز�ادة�تدفقات�رؤوس� - 

 الذي�يضر�بالصادرات�و�ز�د�الواردات�مما��ش�ل���ز����امل��ان�التجاري؛

 ز�ادة�معدالت�الت��م��س�ب�التوسع������م��صول�املالية�املحلية؛ - 

 تد�ور�القدرة�التنافسية�للدولة؛عار�الفائدة�مما��عرقل�التجارة�و تذبذب����أس - 

 ؛���س�ثمارة��تقلبات����أسعار�الصرف�مما�يخفض�الثق - 

��غادرون� -  �املس�ثمر�ن �تجعل �أن �شأ��ا �من �البلد ��� �املفاجئة �وال�شر�عية �السياسية التطورات

 خروج�للتدفقات�الرأسمالية؛�بمع���آخر  ،الدولة

خروج�رؤوس��موال�من�الدولة��ع���بيع�املس�ثمر��جن���ملا����حوزتھ�من�أوراق�مالية�محلية� - 

 �التا����نخفاض����املؤشر�العام�للبورصة؛ما�يؤدي�إ���انخفاض�أسعار�ا�و 

�ينجر�عنھ -  �ا��ارج �إ�� ��موال �رؤوس �املحليةانخف( :تدفقات �العملة ��� �اض �أسعار�، تد�ور

�الر�ح �ومعدالت �املالية ��صول �املدفوعات، �م��ان �ال��ز��� �تزايد ،���� �املس�ثمر�ن �ثقة فقدان

  ..).است��اف��حتياطات�الدولية�للبلدو ،�السوق�املحلية

 
ً
يمكن��:)غ���املباشر( مقارنة�ب�ن��س�ثمار��جن���املباشر�و�س�ثمار��جن���املحفظي -را�عا

  :ت��يص�أ�م�الفروقات�ب�ن��س�ثمار��جن���املباشر�و�املحفظي�من�خالل�ا��دول�املوا��

  )غ���املباشر( املحفظيمقارنة�ب�ن��س�ثمار��جن���املباشر�و�س�ثمار��جن��� ):01.01(جدول�رقم�

   �س�ثمار��جن���املباشر الصفات
FDI 

   �س�ثمار��جن���املحفظي
 FPI 

 غ���مباشرة مباشرة السيطرة

 %10 أقل�من حد�أد�ى�%10 امللكية

 مالية�فقط مالية�وغ���مالية تركيبة�املوجودات

 تحقيق�أع���أر�اح الوصول�إ����سواق�واملوارد�والكفاية ال�دف

إنتا���يرافقھ�نقل�للتكنولوجيا�وا����ات��دار�ة� طبيعة�ال�شاط

 وال�سو�قية�والتنظيمية

 اس�ثمار�����وراق�املالية�فقط

 ي�سم�بالتغي�� ال�يتجزأ�وأك���تكتال الثبات

 اس�ثمار�قص����جل�غالبا اس�ثمار�طو�ل��جل املدى�الزم��

 ك��أتقلبات� قل��س�ياأتقلبات� �ستقرار

ع���سوق��وراق�(�فراد�ووسطاء�السوق� الشر�ات�متعددة�ا���سيات قنوات�ا��ركة

 )املالية

 قلأمن�شر��ش�ل� أك���ان�شارا �ن�شار�والتفضيل

  .650: ص ،2013إثراء�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��إدارة�محافظ��س�ثمار،محمد�ع���إبرا�يم�العامري،�: املصدر
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�إ���فقد�وُ �لنوع�ن�أ�م�عناصر�التمو�ل�الدو��يمثل�كال�اأما�بال�سبة�ألوجھ�ال�شابھ،� جدا�جنبا

فالتوسعات�ال���يقوم���ا��س�ثمار��جن���املباشر�واملتمثلة����تأس�س�الفروع��،جنب�منذ�مدة�طو�لة

�فإن،�ومن�ناحية�أخرى�والشر�ات�التا�عة�يتم�تمو�ل�ا�من�خالل�ال��وء�إ����س�ثمار��جن���املحفظي

�س�ثمار��جن���غ���املباشر��عمل�ع������يع�أسواق�رأس�املال�املحلية�وتنمي��ا�وتطو�ر�ا�مما��ساعد�

�املباشر ��س�ثمار��جن�� �جذب � .ع�� ��� �واملحتمل��ي�ون كال�النوع�ن �ا��ا�� �النمو��قتصادي معدل

�ثمار،�وكذلك�ي�ون��ستقرار�السيا����وتأث���تقلبات����قرار�تحديد�موقع��س�تأث���م�مللبلد�املضيف�

  .أسعار�الصرف�محددات�م�مة�لتدفق�ما

  �س�ثمار����الفكر��قتصادي: املبحث�الثا�ي

ال�يمكن��ملام�بجميع�نوا���وزوايا��س�ثمار،�إال�من�خالل�معرفة�نظرة�املدارس��قتصادية�

� �الكالسيكية �النظر�ة �فسر�مفكرو �حيث �القيمة�لھ، �ونظر�ة �العمل �تقسيم �فكرة �خالل �س�ثمار�من

فقد�ا�تم�بھ���اعتبار�أن��مر�الذي�يحدد���م�رأس�املال��و��س�ثمار واملزايا�ال�س�ية،�ب�نما�ماركس�و 

،�أما�كي���قص�وتركز�رأس�املالميل�معدل�الر�ح�إ���التناكذا�و وفائض�القيمة،�نظر�ة�القيمة�من�خالل�

�س�ثمار��ما�سعر�الفائدة�و�الكفاية�ا��دية�لرأس�املال،��ل�ذلك�ال�ينفي�دور�فقد�ب�ن�أن�محددي�

�قتصاد��سالمي����تفس��ه�ودراستھ�لالس�ثمار�باعتباره�مصدر�لتنمية�ال��وة�واستغالل��موال�وفق�

  .مبادئ�الشر�عة��سالمية

  �س�ثمار����الفكر�الكالسي�ي: املطلب��ول 

�*ور��اردو�*القرن�الثامن�عشر،�ظ�ر�عدد�من�املفكر�ن�أمثال�آدم�سميث�منذ�النصف�الثا�ي�من

نقطة� و�انت �نجل��ية،) الكالسيكية(،�وقدموا�ما��عرف�بالنظر�ة�التقليدية�*ومال�س�*وس�يوارت�ميل

�آدم� �مع �خاص �بوجھ �و�ظ�ر�ذلك �توز�ع�ا �بمجرد �ول�س �ال��وة �بخلق �ا�تموا �الفكر�أ��م �ل�ذا البداية

  1.سميث

                                  
�سميث -* �) 1790- 1723( آدم �اسكتلنديفيلسوف �اقتصاد �السيا����،وعالم ��قتصاد �رواد �ومن �الكالسي�ي ��قتصاد �علم �مؤسس اش��ر�. ُ�عّد

�باسم�ثروة��مم1776" بحث����طبيعة�ثروة��مم�وأسبا��ا"وكتاب� ،1759" نظر�ة�الشعور��خال��"  :بكتابيھ�الكالسيكي�ن
ً
كما�ال�. ،�اش��ر�اختصارا

����اقتصاديات�اليوم
ً
  .يزال��عّد�من�أك���املفكر�ن��قتصادي�ن�تأث��ا

�ر��اردو -* �) 1832-1772( دافيد �املش�ورة �ونظر�تھ ��قتصاد �علم ��� �و�و�أستاذ �انجل��ي، �اقتصادي �عالم �باسم �ال�س�ية"عرفت �امل��ة أو�" قانون

 ".النفقة�ال�س�ية"
 . فيلسوف�واقتصادي�بر�طا�ي�)1873- 1806( جون�س�يوارت�مل -*

   .باحث�اقتصادي�وس�ا�ي�سيا����انجل��ي،�اش��ر�بنظر�اتھ�حول�الت�اثر�الس�ا�ي) 1834-1766( توماس�رو�رت�مالتوس�-*
 .51: ص ،1995دار�الشروق،�القا�رة،��،�إ���تار�خ�الفكر��قتصاديدليل�الرجل�العادي�حازم�الببالوي،�� -1



  أساسيات��س�ثمار�وطرق�التمو�ل: ول الفصل�� 

 
31 

 
ً
�الكالسيك -أوال ��س�ثمار�عند �مردوديتھ�: دالة �فإن �مردودية �ذا �اس�ثماري �مشروع �ي�ون ل�ي

�لتمو�ل� �املستخدم �املال �رأس �ت�لفة �يق�س �سعر�الفائدة �أن �و�ما �ت�لفتھ، �أك���من �ت�ون �أن يجب

ن�الكمية��س�ثمار�فإن��ل�ز�ادة����سعر�الفائدة�تؤثر�ع���مردودية�املشار�ع�املنتظرة�أي�أ��م�يرون�أ

�لسعر�الفائدة �دالة ��س�ثمار�ة �السلع �من ��س���. املطلو�ة �سعر�الفائدة �ب�ن �م����قتصاديون حيث

�س����و�ذلك�املعدل�الذي�يدفعھ�املس�ثمرون�عند�اق��اض��موال�حيث�أن�. وسعر�الفائدة�ا��قيقي

�س�ثمار��عتمد�ع���املعدل�وقرار�. ب�نما�ا��قيقي�ف�و�سعر�الفائدة��س���م����من�آثار�الت��م

�التالية�1.ا��قيقي �باملعادلة �ذلك �التعب���عن � I = I (r) 2:و�مكن �الش�ل ��� �تمثيل�ا �يمكن رقم�وال��

،�وال���ي�ون�ميل�ا�سالبا�ألن�كمية��س�ثمار�املطلو�ة�ت�ناقص����الوقت�الذي�يزداد�فيھ�سعر�)04.01(

 .الفائدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و��تج�فائضا����الطلب�عن��،�لما��ان�سعر�الفائدة�ضعيفا�جدا�ي�ون��نفاق��س�ثماري�مرتفعا

  3.عند�سعر�الفائدة�التواز�ي�ي�ون�العرض�والطلب�ع���السلع�وا��دمات�م�ساو�ا��التا��العرض�و 

�تكتب�� �ذلك �ولف�م �املالية، ��سواق ��� �القرض �من �أو�العائد ��ق��اض ��و�ت�لفة سعر�الفائدة

 :معادلة�الطلب�الك���ع���النحو

Y – C – G = I 
لت�ون��ناك�) Y-C-G(كتعب���للفرق��وذلك��ادخار�وط���أو�ادخار��جل�القص�� �S يرمز�إ���حيث�

�ب�ن �يمكن)S(و�)I( مساواة ��دخار�الوط�� �أن �كما �وادخار�ا���ومةت ، �ادخار�العائالت �إ�� -Y: قسيمھ

                                  
  .121- 120: ص�ص ،2013،�دار�أسامة،�ا��زائر،�مبادئ�التحليل��قتصادي�الك��صا���تومي،��- 1
  .121: ،�صنفس�املرجع�السابق - 2
  .124: ص�نفس�املرجع�السابق، - 3

                                                                

              

       

  Iس�ثمار��  

 r سعر�الفائدة�ا��قيقي��

I(r) 

  .122: ،�ص2013،�دار�أسامة،�ا��زائر،��قتصادي�الك��مبادئ�التحليل�صا���تومي،�: املصدر

 

 دالة��س�ثمار�عند�الكالسيك): 04.01(ش�ل�رقم�
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TA-C + TA-G = I،حيث�أن��Y-TA-C��،و�الدخل�املتاح�مطروح�منھ��س��الك،�و�و��دخار�ا��اص�

. ة�و����دخار�العمومييمخصوما�م��ا�النفقات�العمومف�ش���إ����يرادات�العمومية� TA-Gأما�ا��د�

��زا����م��اني��ا،�و��ون�س�ساير�إذا�أنفقت�ا���ومة�أك���من�إيرادا��ا�فإ��ا�وتجدر��شارة��نا�إ���أنھ�

�سالبا �ا���ومي �. �نفاق �يتم��ع��وللتأكد �املالية ��سواق �توازن ��� �سعر�الفائدة �يلعبھ �الذي الدور

 :س��الك�و�س�ثمار����املعادلة�عو�ض�دال���� 

Y-C(Y-TA)-G=I(r) 

يحدد�بواسطة�عوامل���Yما�مثب�ت�ن����إطار�السياسة�امل��انية،�كما�أن��Gو�TAمع��شارة�أن� 

  : �نتاج�ودالة��نتاج

���ش��  �الدخل �ع�� ��عتمد ��دخار�الوط�� �أن �إ�� �املعادلة ���سر�من �متغ���ي��Yالطرف وع��

ي�ون��دخار�الوط���معطى�أما��،TA،�وY�،Gفمن�أجل��ل�القيم�املعطاة�لـ�،TAو�Gالسياسة�امل��انية�

  1.الطرف��يمن�للمعادلة�ف�ش���إ���أن��س�ثمار��و�دالة�لسعر�الفائدة

��دخار��بال�سبة �يمثل �الذي �للش�ل �ووفقا �فإنھ �و�س�ثمار �و�دخار �الدخل �ب�ن للعالقة

،�ت�ون�دالة��دخار�عمودية�����ذا�النموذج�وأن��دخار�)05.01(و�س�ثمار�كدوال�لسعر�الفائدة�رقم�

ب�ن�عكسية�الالعالقة�يو���في��ذه�ا��الة�ي�ون�ميل��س�ثمار�سالبا�فال��عتمد�ع���سعر�الفائدة،�

  .سعر�الفائدة�و��م�الطلب��س�ثماري 

  

  

 

  

  

  

  

  

    

                                  
  .130: ص�نفس�املرجع�السابق، - 1

    S               r �دخار                                   

                                                           I(r)                          

           

              

 *r                         �س�ثمار�املرغوب������                                              

 

S                    ،  I                                     S 

  

  الفائدة �دخار،��س�ثمار�وسعر): 05.01(ش�ل�رقم�

 .131: ص ،مرجع�سبق�ذكره،�مبادئ�التحليل��قتصادي�الك��صا���تومي،�: املصدر
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��سعر��و� �املقرضة ��صول �من �مت�ونة ��نا ��صول�)r(السلعة ��ذه ��دخار�عرض �و�ش�ل ،

فبعض�ا��واص�يقرضون�مدخرا��م�للمس�ثمر�ن�أو�يود�عو��ا�لدى�البنك�مقابل�فائدة،�أما��س�ثمار�

ا��م�ور�ب�يع�م�سندات�أو��منالل�اق��اض�املس�ثمر�ن�مباشرة�ف�و�الطلب�ع����صول�املقرضة�من�خ

بطر�قة�غ���مباشرة�باالق��اض�من�البنوك،�ومادامت��س�ثمارات�دالة�لسعر�الفائدة�فإن�الطلب�ع���

�صول�املوج�ة�لتمو�ل��ذه��س�ثمارات��عتمد�كذلك�ع���سعر�الفائدة،�و�تعدل�سعر�الفائدة�ح���

�ف �يتوازن �ال�� ��س�ثمار�و�دخارال��ظة �عند�. ��ا �أي �التواز�ي �سعر�الفائدة ��ع���عن �املنحني�ن تقاطع

�عند�ا� �و��ساوى �اس�ثماره ��� �املؤسسات �ترغب �ادخار�املقدار�الذي ��� �العائالت �ترغب �املستوى �ذا

   1.الطلب�ع����صول�املقرضة�مع�عرض�ا

 
ً
م�املفكرون�الكالسيك�بر�ط�عملية�حيث�قا�:من�وج�ة�نظر�املفكر�ن�الكالسيك �س�ثمار - ثانيا

  :تراكم�رأسمال�بالعملية��س�ثمار�ة�من�خالل�العناصر�التالية

�سميث .1 �آدم �عند �العمل �تقسيم �العامل�: نظر�ة �إنتاجية �أن ��مم �ثروة �كتابھ ��� �آدم يرى

تزداد�إذا�ما�تخصص����عمل�مع�ن،�و�و�ما�يجعل�عملية��نتاج�مقسمة�تقسيما�مناسبا�مع�تركيب�

�تام� �املنتوج �ي�ون �ح�� �مراحل �عدة �ع�� �مروره ��ستلزم �مع�ن �منتج �فصناعة �مالئم، ��ش�ل العمليات

ملنتوج�بمفرده�لن�يتمكن����اليوم�الواحد�من�انجاز�عمل�فإذا�قام��ل�عامل�بصناعة�ا. الصنع�وجا�ز

كب���ب�نما�إذا�تم�تقسيم�العمل�إ���عدة�مراحل�و�ل�عامل�يتخصص����مرحلة�معينة�فإن��نتاجية�

�املجال��س�ب�تخصصھ�����ذا�بذلك�اليومية� �خ��ة�وم�ارة�����ذا �باإلضافة�إ���اك�سابھ �أك��، ت�ون

فذلك�صعب��التنقل�ب�ن�امل�مات�املختلفة�در�جراء�توف���الوقت�الذي��ُ  إ���جانب�ذا�. العمل�لسنوات

�مرارا� �بھ �يقوم �الذي �ال�سيط �عملھ �ركز��� �ما �إذا �العادي �العامل ��ذا �بھ، �القيام �نفسھ �العامل ع��

سيك�شف�طرقا�تجعل�العمل�أس�ل�وأسرع،�ف�ان�نتاج�تقسيم�العمل�اخ��اع��الت�ال���سا�مت����

و�كذا�ف�ل�صاحب�صنعة�يبادل�كمية�كب��ة�من�منتجاتھ�مع�. ھ�أك���كثافة�وجودة�سر�ع�العمل�وجعل

. كمية�منتجات�صا�ع�آخر،�يوازي�ثم��ا�و�ذلك�تن�شر�الوفرة�وال��وة�العامة����مختلف�مراتب�املجتمع

   2.ولنجاح�ذلك�ال�بد�من�توافر�سوق��عطي�ا��افز�للعمال�بالعمل�و�ج��اد

�سمي .2 �آدم �عند �القيمة �والدقيق��:ثنظر�ة �الشامل ��و�املقياس �سميث �آدم �عند العمل

��زمنة� ��ل ��� �السلع �مختلف �قيم �مقارنة �بواسطتھ �يمكن �الذي �أو�املعيار�الوحيد �للقيمة، �وحد

كما��1فمص��ة��ل�فرد�سوف�تدفعھ�إ���التماس�العمل�املر�ح�واجتناب�العمل�غ���املر�ح،�3و�مكنة،

                                  
  .132-131: ،�ص�صالسابقنفس�املرجع� - 1
  .22-12: ص�ص،�2007،�راسات��س��اتيجية،��غدادترجمة�حس���ز�نھ،�مع�د�الد�،)1(بحث����أسباب�وطبيعة�ثروة��مم�آدم�سميث،��-2
 .54: ص�نفس�املرجع�السابق، -3
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قيمة�مادية�جديدة،�و�و�ما�أشار�إليھ�باسم�أر�اح�رأس�املال�وال����يرى�سميث�أن�رأس�املال��و�إنتاج

�ثروة� �وانخفاض �وارتفاع �العمل �أجور �وانخفاض �ارتفاع �أسباب �نفس �ع�� �وانخفاض�ا �ارتفاع�ا �عتمد

املجتمع�إال�أن��ثر�يختلف��نا،�فز�ادة�رأس�املال�ال���تز�د��جور�تميل�إ���تخفيض��ر�اح،�وعندما�

التنافس�يخفض��ر�اح�وعندما�تحصل�ز�ادة����رأس�املال��فإنأموال�إ���نفس�الصنعة�تحول�رؤوس�

   2.���مختلف�الصنا�ع����املجتمع�نفسھ،�فالبد�للتنافس�عينھ�من�أن�ي�تج�الن�يجة�نفس�ا�ف��ا��ل�ا

عت���متح��ا�ل��انب�ا��اص�وتجا�ل�ا��انب�العام،�من�خالل�
َ
وقد�تلقى�آدم�سميث�نقدا�كب��ا�وأ

  3.أن�الس���لتحقيق�املص��ة�ا��اصة�يؤدي����ال��اية�إ���تحقيق�املص��ة�العامةالقاضية�ب�تھ�رؤ 

يرى�أنھ�ح���ت�ون�للسلعة�قيمة�مبادلة�فالبد�ل�ا�من��:نظر�ة�القيمة�والتوز�ع�عند�ر��اردو .3

�بالعمل� حدد
ُ
�ت �السلعة �قيمة �غ���مباشر�وعليھ ��ش�ل �مخ��ن �عمل �عنده �املال �ورأس �استعمال، قيمة

،�والثمن�عنده��و�ما�يظ�ر����السوق�)رأس�املال(املبذول�ف��ا�سواء����ش�ل�عمل�جار�أو�عمل�مخ��ن�

وقد�فسر�،�ان�تحليلھ�لنظر�ة�الر�ع�أك���توفيقا�من�نظرتھ�إ���الر�حوفقا�لظروف�العرض�والطلب�كما��

ر��اردو�املستوى�العام�لألسعار�بنظر�ة�كمية�النقود�ال����ع���أن�ز�ادة�كمية�النقود�تؤدي�إ���ارتفاع�

  4.�سعار�أو�انخفاض�قيمة�النقود

�ر��اردو .4 �عند �ا��ارجية �التجارة �ونظر�ة �ال�س�ية �الدول: النفقات �أن ����يرى �تتخصص ة

إنتاج�سلعة�معينة�إذا��انت�ت�تج�ا�بت�لفة�أقل�من�غ���ا،�أي�أن�النفقات�املطلقة�أو�املزايا�املطلقة����

���� �مص��ة ��ناك �وأن �الداخلية �عن �تختلف �ا��ارجية �التجارة �أن �و�رى �الدو��، �التخصص �تحكم ال��

يكفي�فقط�وجود�اختالف��س���ب�ن�قيام�تجارة�ب�ن�بلدين�دون�حاجة�إ���اختالف����النفقات�املطلقة،�

  5.الت�اليف����البلدين�ح���تحقق�التجارة�نفعا�ل�ل�م��ما،�فالع��ة�باملزايا�ال�س�ية�ول�ست�املطلقة

�التطور  .5 �ر��اردو�نظر�ة ����: عند �ي�ناقص �املال �رأس �تراكم �معدل �أن �خالل�ا �من �يرى وال��

وال�. نظام�الرأسما����و��تجاه�نحو�الر�وداملدة�الطو�لة�ومن�ثم�التقدم��قتصادي�ي�ناقص�فمآل�ال

�بتوازنھ� ��خالل ��عد ��قتصادي �فالنظام ��قتصادية �باألزمات �خاصة �إشارات �ر��اردو�أية �عند توجد

�يخلق� �عرض ��ل �قانون ��� �ساي �بات�ست �جون �ترجمھ �و�و�ما �مجددا، �للتوازن ��عود �عرضية ألسباب

  6.طلب�مساوي�لھ

                                                                                                        
 .145: صنفس�املرجع�السابق،� -1
 .129: ،�صنفس�املرجع�السابق -2
 .56: ص�الرجل�العادي�إ���تار�خ�الفكر��قتصادي،�مرجع�سبق�ذكره،دليل�حازم�الببالوي،��-3
 .67- 65: ص�ص�نفس�املرجع�السابق، -4
 .68: ص�نفس�املرجع�السابق، -5
 .71: ص�نفس�املرجع�السابق، -6
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الحظ�مال�س�تزايد��ل�من�الس�ان�واملوارد�الغذائية�مع�مرور��:نظر�ة�الس�ان�عند�مال�س .6

  1.الزمن،�ولك��ما�ال�ي��ايدان�بنفس�املعدل�و�و�ما�يؤدي�إ���ظ�ور�املظالم��جتماعية

إال�أن�النظر�ة�الكالسيكية�قد��عرضت�إ���انتقادات�كب��ة��،بالرغم�من��ل��راء�ال���تم�تناول�ا

  .النظر�ة�ومفكر��ا،�إال�أ��ا��انت�صا��ة����زما��ا�ووفق�ظروف�ا��ذا�ال�ينفي���ة�وتحليل��ذهو 

  املارك����س�ثمار����الفكر�: �ياملطلب�الثا

�ال��� ��قتصادية �واملسائل �اقتصادية، �قضايا �ت�ناول �أك���مما �فلسفة �ع�� �تنطوي املاركسية

�ان�نقد�النظام�الرأسما���تناول�ا�ماركس�خضع�ف��ا�إ���حد��عيد�لنظر�تھ�الفلسفية،�وأ�م�ما�قام�بھ�

وعالق��ا�ال���تناول�ا�ماركس��املسائل��قتصادية��يان�تناقضاتھ�وتصور�ا��ياره،�و�مكن�إجمال�أ�متو 

  :من�خالل�العناصر�التالية�باعتبار�أن��مر�الذي�يحدد���م�رأس�املال��و��س�ثمار وذلك� باالس�ثمار،

 
ً
�ستعمالية�عند�ماركس�ال�تتحدد�إال�بكمية�وقت��يمةالقف: نظر�ة�القيمة�وفائض�القيمة�-أوال

�لصنع�ا �الضروري �بقيم�2العمل �ما �نوع �من �استعمالية �قيم �تبادل �ف�� �التبادلية �القيمة �ب�نما ،

�حامالت� ��ستعمالية ��عت���القيم �حيث �والزمان، �امل�ان �حسب �متغ��ة �آخر�و�� �نوع �من استعمالية

يما�يتعلق�بالقيمة��ستعمالية�أن�التبادل��و�صفقة�ير�ح�ف��ا�و�مكن�القول�ف. 3مادية�للقيمة�التبادلية

،�كما�يجب�أن�ي�ون�ب�ن�الش�ئ�ن����ء�4إال�أن��مر�مغاير�فيما�يتعلق�بالقيمة�التبادلية. ن�الطرفكال�

فمقدار�قيمة�البضاعة�يتغ���طردا�مع�كمية�. يرجعان�إليھ�للتبادلحيث�ل�ما�و�ختلف�ع��ما��ثالث�مساوٍ 

سا�مع�قوة�العمل�املنتجة�فبقدر�ما�تزداد�قوة�العمل�املنتجة�بقدر�ما�ينخفض�وقت�العمل�العمل�وعك

�والعكس� �قيم��ا �وتقل �ف��ا �املتبلورة �العمل �كتلة �تنخفض �و�قدر�ما �معينة �حاجة �إلنتاج الضروري

يخلق�العمل�املبذول����صنعھ�غ���نافع�أيضا�وال��عت���عمال�وال��فإنفإذا��ان�ال���ء�غ���نافع�. ��يح

���ا��زء�الثالث�و�خ���من�كتاب�رأس�املال�ل�ارل�ماركس�وتجدر��شارة��نا�إ���أنھ�و 5.بالتا���أية�قيمة

�بداية� ��� �يناقضھ ��ان �و�و�ما �أيضا �الر�ح �ومعدل �العمل ���م �ع�� �تتوقف �القيمة �أن �يرى ماركس
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� �بضاعة �إما �التبادل �من �نوعان ��ناك �ماركس �أو�نقود-نقود–عند �-بضاعة ���( نقود–بضاعة

ن�املبلغ��نا��ساوي�املبلغ�املوظف����البداية�فإ�و�ال�سبة�للعالقة��خ��ة) 1الصيغة�العامة�لرأس�املال

وحدة�نقدية،�و�و��س����ذه��110ـوحدة�نقدية�وإعادة�بيع�ا�ب�100 ـزائد��عض�الز�ادة�كشراء�بضاعة�ب

فالقيمة��غ�����م�ا�أثناء�التداول��surplus valueية�أو�القيمة�الزائدة�الز�ادة�بالفائض�ع���القيمة��ول

م�لعملية�ازدياد�و�ش�ل�النقد�نقطة��نطالق�ونقطة��ختتا. و�ذه�ا��ركة����ال���تحول�ا�إ���رأسمال

فال�أية�قيمة�زائدة،�وإذا�تبادلت�غ���املعادالت�عندئذ�ال�ت�شأ�فإنھ�معادالت�تبادل�لل�ما�تمفإذا�القيمة

يرغم�الرأسما���حيث� ،فالتداول�أو�التبادل�البضا���ال�يخلق�أية�قيمة�؛مة�زائدة0+ت�شأ�كذلك�أية���

   2.القيمة�الزائدة�ال�ت�تج�إال�بن�يجة�الفائض�الك���من�العملف ع���صنع�قيمة�استعمالية،�العامل

 
ً
�املال�- ثانيا �برأس �ال :�س�ثمار�وعالقتھ �الر�ح ��و�حركة �الرأسما�� �نحو��دف �والس�� دائمة

ن�لھ�نوعاو  ،نقطة�انطالق�رأس�املال�����نتاج�والتداول�البضا���املتطور�أي�التجارةو  ،�ثراء�املطلق

النقد��بدون�حلقة�وسيطة�أي) نقد-نقد(ر�وي�يأخذ�الش�ل�،�والثا�ي�)نقود-بضاعة-نقود(�ول�تجاري�

  . كما�فرق�ماركس�ب�ن�الرأسمال�الثابت�ورأس�املال�املتغ�� 3.ك���من�النقدأاملتبادل�بكمية�

� �يرى �ومواد�حيث �خام �مادة �إ�� �أي �إنتاج �وسائل �إ�� �يتحول �الذي �الرأسمال �من �القسم أن

 عدة�ووسائل�عمل،�مسا
ً
وع���العكس�فإن�و�الرأسمال�الثابت،�ا�ف�ال��غ���مقدار�قيمتھ�����نتاج�إذ

قوة�عمل��غ���قيمتھ����عملية��نتاج،�أي�قيمة�زائدة�يمكن�أن�القسم�من�الرأسمال�الذي�تحول�إ���

  4.أقل�فسماه�بالرأسمال�املتغ���ن�ت�ون�اك���أو أتتغ���و 

 
ً
��قتصادي�- ثالثا ��س�ثمار�بالفائض �العمل�: عالقة ��� �الز�ادة ��قتصادي �بالفائض يقصد

�كمن�ال��ابط�ب�ن�الفائض��قتصادي�و . أي�أنھ�ا��زء�امل��اكم�من�فائض�القيمة�،ماديا�أو����ش�ل�قيم

�من�الفائض��مرتبطة�و�س�ثمار����أن�عملية��س�ثمار  �مصدره بإعادة��نتاج�املوسع،�والذي��ستمد

��قتصادي� �الفائض �ع�� �تمو�لھ ��س�ثمار��� �و�عتمد ��س�ثمار�و�دخار، �من ��و�أك���شمولية الذي

ج،�أي�ما�يبذلھ���سان�من�ج�د�فكري�وعض���ع���و�و�عملية�خلق�شروط�موضوعية�وذاتية�لإلنتا

  5.مختلف�املوارد��نتاجية�املعمرة�والدائرة�من�أجل�خلق�مادة�نافعة
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ً
�التناقص�-را�عا �إ�� �الر�ح �معدل �إ����:ميل �عامة �بصفة �يميلون �التقليديون ��قتصاديون �ان

�ف�� �من�الر�ود�ينخفض �بما�يحول�دون�القول�بأن��قتصاد�الرأسما���يتجھ�نحو�حالة �معدل�الر�ح ا

قيام�اس�ثمارات�جديدة،�وقد�ب���معظم�م�نتائج�م�ع���أساس�ظا�ر�ي�تناقص�الغلة�وتزايد�الس�ان،�

وذلك�العتباره�أن�العمل�املباشر��و�مصدر�فائض�القيمة�و�و�ما�. وقد�وصل�ماركس�إ���الن�يجة�نفس�ا

حظ����الثالث�ن�السنة��خ��ة�من�حياتھ�أن�اتجاه�معدل��ر�اح�إ���التناقص�املستمر،�وقد�ال بيؤدي�

�معارضة� �عوامل ��ناك �ت�ون �أن �البد �أنھ �إ�� �وانت�� �الرأسما�� �النظام ��� �ي�ناقص �لم �الر�ح معدل

  1.ثر��ذا�القانون�العام�عندهمخففة�توقف�أ

أما�عن�تركز�رأس�املال�فيقصد�بھ�أن�النظام�الرأسما���يتجھ�نحو�تركز�املشروعات����عدد�قليل�

من�الوحدات�الكب��ة،�أي��تجاه�نحو��حت�ار�بمع���أنھ�يتم���عن�بقية�النظم�ب��اكم�رأس�املال�ومن�

�س�ثمارات��فإنإذا�انخفض�معدل�الر�ح�عن�املعدل�املناسب�و . �نا�جاءت��سميتھ�بالنظام�الرأسما��

� �و�ذلك �الرأسماليون �فإنستقل، �عليھ �يحصل �التداو �ما �عن �يح�س �القيمة �فائض وال�يظ�ر�����ل من

  2.ش�ل�اس�ثمارات�جديدة�و�ذا�ما�يؤدي�إ���ظ�ور�البطالة�وانخفاض��نتاج

  الكي��ي  �س�ثمار����الفكر: املطلب�الثالث

يقوم��قتصاد�الكي��ي�ع���تفس���العالقات�والتفاعالت�القائمة�ب�ن�املتغ��ات�ال�لية�وتحليل�ا�

مثل��س��الك��دخار�و�س�ثمار�والبطالة�وغ���ا،�حيث�اعتمد�ع���التحليل��قتصادي�الك���و�و�ما�

ار�ا�القومية�ع���الرخاء�جعل��قتصاد�الك���أو��قتصاد�الكي��ي��عتمد�ع���أشياء�عامة��لية�ل�ا�آث

  :وس�تم��نا���تمام�باالس�ثمار�عنده�فقط،�وذلك�من�خالل�العناصر�املوالية. و�نتعاش��قتصادي

 
ً
�و�س�ثمار�-أوال �و�س��الك �الدخل �ب�ن ��ضافة� :العالقة �كي���بأنھ ��س�ثمار�عند �عرف

�و�ذا��خ���بدورها��الية�لقيمة�املعدات�الرأسمالية�ال���نتجت�من�ال�شاط��نتا������الف��ة�املعنية�

و�التا���. لم�يذ�ب�إ����س��الكالذي��ساوي��دخار�الذي��و�عبارة�عن�جزء�من�دخل�الف��ة�املعنية�

ة�السلوك�ا��م���للمس��لك�ن��فراد�ومقدار��س�ثمار��و�ن�يجة�السلوك�مادام�مقدار��دخار��و�ن�يج

ا��م���للمنظم�ن��فراد،�ت�ون��اتان�الكميتان�م�ساو�ت�ن�بالضرورة�نظرا�ألن�كال�م��ما��ساوي�ز�ادة�

��س��الك �عن ��س�ثمار�. الدخل �وأن �ا��ا�� �الناتج �قيمة ��ساوي �الدخل ��ان �إذا �م�ساو��ن و��ونان
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�و�دخار�ا�� ��س��لك، �لم �الذي �ا��زء �ذلك �قيمة ��ساوي ��س��الكا�� �ع�� �الدخل �ز�ادة �1.�ساوي

  2:باختصار

  �س�ثمار +�س��الك�= قيمة�الناتج�= الدخل�

  �س��الك�–الدخل�= �دخار�      :ومنھ

  �س�ثمار= �دخار����� :و�التا��

�عكس �أنھ �أي �كي����و�متغ���مستقل �مستقر��س�ب��فاالس�ثمار�عند �أنھ �رأى �الذي �س��الك

  3.القانون�النف����لالس��الك،�لكن��س�ثمار�يتوقف�ع���أمور�أخرى�غ���الدخل

 
ً
ح�ن��ش��ي���ص�ما�اس�ثمارا�أو�أصال� :عالقة��س�ثمار�بالكفاية�ا��دية�لرأس�املال�- ثانيا

�عد��،ا��صول�عل��ا�من�بيع�ناتجھرأسماليا،�فإنھ��ش��ي�ا��ق����سلسلة�من�العوائد�املحتملة�املتوقع�

�عمر��صل �أثناء �الناتج ��ذا �ع�� �ل��صول �املتكبدة �ال�شغيل �مصروفات �من�. اقتطاع �السلسلة �ذه

� �الدور�ة �لالس�ثمارو الدفعات �املتوقع �بالعائد �عل��ا �يطلق �ما �سعر� .�� ��ناك �املتوقع �العائد �مقابل ��

أو�ما�يطلق�(يحفز�الصا�ع�ع���إنتاج�وحدات�جديدة�عرض��صل�الرأسما��،�والذي��ع���السعر�الذي�

،�إن�العالقة�ب�ن�العائد�املتوقع�ألصل�رأسما���ما�و��ن�سعر�عرضھ�أو�ت�لفة�إحاللھ�)عليھ�ت�لفة��حالل

�عرف�ع����عليھ�فالكفاية�ا��دية�لرأس�املال���ما��عطي�الكفاية�ا��دية�ل�ذا�النوع�من�رأس�املال،�و 

م�الذي�يجعل�القيمة�ا��الية�لسلسلة�الدفعات�الدور�ة�ال���توفر�ا�العوائد�أ��ا��ساوي�معدل�ا��ص

�عطي��ذه�الطر�قة�الكفاية�. املتوقعة�من��صل�الرأسما��،�ع���مدار�عمره�مساو�ة�بال�اد�لسعر�عرضھ

� �ألنواع �الرأسماليةا��دية ��صول �من �الكفاية��معينة �أ��ا �ع�� �الكفايات �أك����ذه �النظر�إ�� و�مكن

  4.��دية�لرأس�املال��ش�ل�عاما

فالكفاية�ا��دية�لرأس�املال��عتمد�ع���معدل�العائد�املتوقع�ا��صول�عليھ�من�النقود�إن��انت�

�ت�لفتھ� ��س�ثمار�ع�� �أدره �ملا �التار�خية �الن�يجة �ع�� �ول�س ��نتاج، �حديث �أصل ��� �اس�ثمرت قد

بطر�قة�أخرى�بحث�كي���عن�سعر�ا��صم� 5.ھ�صلية�إذا�تم�الرجوع�إ�����التھ��عد�ان��اء�مدة�حيات

الذي��ساوي�ب�ن�ثمن�عرض�رأس�املال�أو�ت�لفة�رأس�املال�من�ناحية،�و��ن�القيمة�ا��الية�لإليرادات�

�أخرى  �ناحية �لالس�ثمار�من �الداخ���. املتوقعة �العائد �معدل ��ن �عليھ �يطلق �ما �السعر��و و�ذا
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�سعر�ال �مع �العائد ��ذا �يقارن �ثم �كي���اسم�. فائدةلالس�ثمار، �عليھ �أطلق ��و�ما �العائد ��ذا ��ان فإذا

�القيام� �مص��تھ �من �أن �يجد �املس�ثمر �فإن �الفائدة، �سعر �من �أك�� �املال �لرأس �ا��دية الكفاية

وا��ديد�الذي�أدخلھ�كي�������ذا�الصدد��و���مية�الك��ى�ال���أعطا�ا�لعنصر�. باالس�ثمار،�وإال�فال

��يراد �تحديد ��� �أقبل�التوقعات �التفاؤل �من �موجة �السوق ��� �سادت �فإذا �لالس�ثمار، �املتوقعة ات

�فإ��م� �ال�شاؤم �موجات �سادت �إذا �أما �اس�ثمارا��م �ع�� �كب��ة �عائدات �يتوقعون �أل��م املس�ثمرون

يدبرون�عن��س�ثمار،�و�كذا�فإن�الكفاية�ا��دية�لرأس�املال�ال���ترتبط�بإنتاجية�رأس�املال،�تتوقف�

� �ا��االت �تقديراع�� �يؤثر��� �مما �و�شاؤم�م �تفاؤل�م ��� �املستقبل �إ�� �ونظر��م �للمنظم�ن ��م�النفسية

  1.�ال

 
ً
 �و�أحد�املحددات�الرئ�سية�لدالة��س�ثمارسعر�الفائدة� :عالقة��س�ثمار��سعر�الفائدة�- ثالثا

� �رأى �فقد �كي��، �النقودعند �وطلب �عرض �ع�� �تتوقف �بحتة �نقدية �ظا�رة �ف�و�. أنھ �النقود �عرض أما

�النقدية �السلطات �قرارات �ع�� �يتوقف �. متغ���خار�� �تجديدا �ف�و�يمثل �النقود �ع�� �الطلب من�وأما

ياط�فقط�وإنما�ظ�ر�الطلب�ع���الطلب�ع���النقود�لدافع�املعامالت�و�حت ناحية�كي��،�لم�يقتصر�كي��

فالنقود�قد�تطلب�. افع�املضار�ة،�والذي�ا�تم�بھ�ا�تماما�خاصا�واعت��ه�دالة����سعر�الفائدةدالنقود�ب

باعتبار�ا�وسيطا����املبادالت�أي�لدافع�املعامالت،�ف�لما�زاد�الدخل�زاد�الطلب�ع���املعامالت�و�التا���

�املعامالت ��� �وسيطا �باعتبار�ا �النقود �ع�� �الطلب �أيضا. زاد �تطلب �النقود �مخزن��ولكن باعتبار�ا

� �مالية �أصول ��� �أو�توظيف�ا �سائلة �بالنقود ��حتفاظ �ب�ن �املقارنة �وتتم �وجھ�(للقيمة، �ع�� سندات

،�فإذا�زادت�أسعار�الفائدة�فإن��فراد�ال�يحتفظون�بنقود�م�سائلة�ومعطلة�إال����ا��دود�)ا��صوص

ائلة�انتظارا�ملستقبل�تتحسن�فيھ�الدنيا،�أما�إذا�انخفضت�فإن��فراد�يفضلون��حتفاظ�بنقود�م�س

� ��سعار، �ع����ذه �الطلب �ومنھ �أسعار�الفائدة �النخفاض �نظرا �السيولة �تفضيل �إ�� ��فراد �يميل �نا

  2.النقود�لدافع�املضار�ة�يتوقف�ع���أسعار�الفائدة�السائدة�و�تغ���مع�ا�عكسيا

�وسعر� ��س��الك، �عل �الطلب �يحدد �لالس��الك �كي���امليل �عند �ا��دية�وعليھ �والكفاية الفائدة

  3.لرأس�املال�يحددان�معا��س�ثمار

 
ً
�عرف�املضاعف�بأنھ��سبة�الز�ادة����الدخل�إ���الز�ادة�����س�ثمار��:مضاعف��س�ثمار�-را�عا

ع���أنھ����ح�ن�أن����وال����عتمدفكرة�املضاعف�من�أ�م�أدوات�التحليل�ال���ظ�رت�مع�كي�و . 1ا��ديد

                                  
 .145- 144: ص�ص�دي�إ���تار�خ�الفكر��قتصادي،�مرجع�سبق�ذكره،دليل�الرجل�العا�حازم�الببالوي،�-1
 .145: صنفس�املرجع�السابق،� -2
 .146: صنفس�املرجع�السابق،� -3
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�عت���) �س�ثمار(يتوقف�ع���الدخل�نفسھ،�فإن�ا��زء��خر�من��نفاق�) �س��الك(من��نفاق��جزءً 

مستقال�عن��غ��ات�الدخل،�ومن�ثم�فإن��غ��ات�الدخل�ترجع�بصفة�أساسية�إ����ذا�ا��زء�املستقل�

� ��نفاق �مستق)�س�ثمار(من ��عت���دالة �ي�اد ��س��الك �أن �بالنظر�إ�� �فإنھ �كذلك �فإن�، �للدخل، رة

��غ��ات �إ�� ��س�ثمار�تؤدي �القومي��غ��ات �الدخل ��� �كي�� �فقد�2.مضاعفة �تحليل �الفروض��قام ع��

  :التالية

 �س�ثمار�متغ���مستقل�عن�الدخل؛ -

 متغ���تا�ع�لتغ��ات�الدخل؛) �س��الك(�دخار� -

 .ضرورة�املساواة����ال��اية�ب�ن��س�ثمار�و�دخار�املتحقق�ن -

ن�ذلك�البد�وأن�،�فإ)ح�ومي�ع���املشروعات�مثال�إنفاق(ذلك�فإذا�زاد��س�ثمار�ألي�س�ب�وع���

ي�ت���بتوليد�ادخار�مساو�ل�ذا��س�ثمار��و��،�ونظرا�ألن��دخار�يتوقف�ع���الدخل،�فالبد�أن�يز�د�

�معادال�لالس�ثمار��و�� �ادخارا �تولد �أن �شأ��ا �من �ز�ادة �لال �فإذا. الدخل �امليل �فإ1/5دخار��و��ان ن�،

��س�ثمار�البد�وأ �ز�ادة����الدخل��عادل�ز�ادة�معينة��� أضعاف�الز�ادة��ولية�����خمسةن�يصاح��ا

�س�ثمار�ح���يتولد�ع��ا�ادخار�مساو�لالس�ثمار��و��،�و�ذلك�تتحقق�املساواة�املحاس�ية�ب�ن��دخار�

   3.س�ثمارو� 

  �سالمي�س�ثمار����الفكر�: املطلب�الرا�ع

��س�ثمار� ��سالم ��ُ : "�ع���� �دون�أن �وذلك �لصاحبھ، �ر�ح �وتحقيق �نمائھ �بقصد �املال ستغل

حث�وقد� 4".مفارقة�ملا�ن���عنھ�بنص�صر�ح�أو�ما����حكمھ،�وحسب�القواعد�ال�لية�للشر�عة��سالمية

��عا�� �قولھ ��� �وذلك �ك���املال �عن ��س�ثمار�ون�� ����يع �ع�� َ�َب�" ۗ  5 :�سالم
َّ

�الذ ِ�ُ�وَن
ْ

�َيك ِذيَن
َّ
َوال

ِليٍم�
َ
اٍب�أ

َ
ْرُ�م�ِ�َعذ ِ

ّ
َ�ش

َ
ِھ�ف

َّ
�ُينِفُقوَ�َ�ا�ِ���َسِ�يِل�الل

َ
�َوال

َ
ة ِفضَّ

ْ
قال�ابن�عباس�حيث��.34سورة�التو�ة��ية�" َوال

ماال��ما��ستطيع�احد�منا�أن�ي��ك�لولده�اك���ذلك�ع���املسلم�ن�وقالو �:ملا�نزلت��ذه��ية�ر����هللا�عنھ

إنا�لم�نفرض�الز�اة�إال�ملا�بقي�من�: فقال�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم... أنا�أفرج�عنكم�: �عده�فقال�عمر

يتفق��حيث. أخرجھ�أبو��ع���وابن�أ�ي�ش�بة "...أموالكم�وإنما�فرض�املوار�ث�����موال�ليبقى��عدك

                                                                                                        
: ،�ص2008 ،لل�سو�ق�والتور�دات،�القا�رة�،�الشركة�العر�ية�املتحدةتار�خ�الفكر��قتصاديمحمد�عمر�أبو�عيده،�عبد�ا��ميد�محمد�شعبان،��- 1

481.  
 .147: صدليل�الرجل�العادي�إ���تار�خ�الفكر��قتصادي،�مرجع�سبق�ذكره،��حازم�الببالوي،�-2
 .148: صنفس�املرجع�السابق،� -3
  .134: ص��،مرجع�سبق�ذكره،�،�الضوابط�الشرعية�ل���يع��س�ثمارع���سليمان�ب���أحمد�خالد�-4
اململكة�العر�ية�السعودية،�دون��-،�مركز�ال�شر�العل��،�جامعة�امللك�عبد�العز�ز،�جدة�النصوص��قتصادية�من�القرآن�والسنةمنذر�قحف،��-5

  .549- 548: سنة��شر،�ص�ص
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معظم�الفق�اء�ع���أن��س�ثمار�وإنماء�املال�وتكث��ه�واجب�شر���ع����ل�من�يملك�ماال�زائدا�فقط�

  .ي�ون�ضمن�إطار�الضوابط�الشرعية

 
ً
يمكن��عر�ف�النظام��قتصادي��سالمي�: النظام��قتصادي��سالميعالقة��س�ثمار�ب�-أوال

�يتع�ن�ع���املجتمع��س �العمليةبأنھ�الطر�قة�ال�� ��قتصادية�وحل�مشا�ل�ا ����حياتھ �1.المي�إتباع�ا

نظرة��سالم�لالس�ثمار�ت�سم�����ء�من���تمام�وال��ك���والدليل�ع���ذلك�النصوص�ال���جاءت����و

كتاب�هللا�وسنة�ن�يھ�ص���هللا�عليھ�وسلم�وكتابات�املسلم�ن�املؤكدة�ع���أ�مية��س�ثمار،�ولم�تكن�

قتصاد�ع���التفر�ق�ب�ن�رأس�املال�املادي�ورأس�املال�ال�شري�كما��و�ا��ال�����تلك�النظرة�قائمة�

� ���تمام ��ان �بل �لالوض��، �أن�موج�ا ��سالمي ��قتصاد �أدرك �فقد �متوازن ��ش�ل �النوع�ن كال

م�الت�و�ن�الرأسما���املادي�وحده�ال�يكفي�ألداء�الدور�املطلوب�منھ����عملية�التنمية��قتصادية�إذا�ل

�لأل�داف� �املحقق �بالش�ل ��س�ثمار�املادي �تطو�ر�وتطو�ع �قادر�ع�� ��شري �رأسمال �ت�و�ن يواكبھ

  2 .املطلو�ة

 
ً
باالس�ثمار�عن�طر�ق�عدد�من���سالمجاء�ا�تمام� :�سالميأ�مية��س�ثمار�����قتصاد�- ثانيا

� ��مر��عمارة �م��ا ���رضالسبل �بان��اع �وا��كم �ف��ا، �بت�و�ن���رضوامل��� �ا�تم �كما ��عطل�ا ممن

والذي�يمكن�توضيحھ� .ف�والتبذير�و�كتنازسرااملدخرات�الالزمة�لعمليات��س�ثمار�عندما�ن���عن�� 

  :بدقة�أك���من�خالل�ما�ي��

وضع��مام�الغزا���الدين����طليعة�مقاصد�الشر�عة��سالمية�وذلك�ل�ونھ�يرى�: حفظ�الدين .1

� �عنصر�لسعادة �أ�م �من�أنھ �و�مك��م �سليم �أساس �ع�� �ال�شر�ة �العالقات �ف�و�يقيم ال�شر�وخ���م،

�مقتضيات� �وفق �وتوز�ع�ا �املوارد �لتخصيص �أخالقية �يوفر�مصفاة �كما �متوازنة �بطر�قة �معا التفاعل

�توز�ع� ��� �والعدالة �الكفاءة ��عذر�تحقيق �الدين �غاب �فإذا �و�قتصادية، ��جتماعية �والعدالة �خوة

ص�ا�وكذا��عذر�تقليص�حاالت�اختالل��قتصاد�الك���وعدم��ستقرار��قتصادي�إ���املوارد�وتخصي

  3.ا��د��د�ى

                                  
  .19: ،�ص2006،�دون�دار��شر،�دون�بلد��شر،��سالميمبادئ��قتصاد�سعد�بن�حمدان�ال��يا�ي،��- 1
،�إدارة�الثقافة�وال�شر���امعة��مام�محمد�بن�سعود�ا��انب�النظري�لدالة��س�ثمار�����قتصاد��سالميخالد�بن�عبد�الرحمان�املشعل،��- 2

  .58: ص ،2002السعودية،���سالمية�السعودية،�اململكة�العر�ية
-35: ،�ص�ص1996،�ال���للفكر��سالمي،�عمان،�ترجمة�محمد�ز����السم�وري،�املع�د�الع�سالم�والتحدي��قتصاديمحمد�عمر�شابرا،���-  3

36.  
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�وال�سل .2 �والعقل �النفس �مناسبة�: حفظ �وتر�ية �ال�افي�ن، �واملل�س �توف���الغذاء �خالل من

للتنمية�الروحية�والعقلية،�وسكن�و��ئة�روحية�ومادية�صا��ة�ومرافق�مر�حة�وفرصة�كسب�الع�ش�

 1.لشر�فا

�املال .3 �تم�: حفظ �إذا �إال �ذلك �يمكن �ال�شر�وال �سعادة �لتحقيق �ع��ا �غ�� �ال ��امة �و�وسيلة

 2.تخصيصھ�بكفاءة�وتوز�عھ�ع���نحو�عادل

��موال� �تط�����ذه �مع �حرام، �أموال �أو�استخدام �املحرمة �املشار�ع ��س�ثمار��� �ال�يمكن حيث

��تحفظ�النفوس�وتصو��ا�وتضمن�تحقيق�الرفاه�ل��ميع�بالز�اة�والعمل�ع���تنمي��ا�����س�ثمارات�ال�

  . �عدالة�وإنصاف

 ثالث
ً
��سالمي - ا ��قتصاد ��س�ثمار��� �النظ :أ�داف ��س�ثمار��� �تحقيقا�س��دف ��سالمي  م

التقدم��قتصادي�و�جتما���لألمة��سالمية�والذي��ساعد�بدوره����تحقيق�الرخاء�ل�ل�فرد،�وذلك�

� �واملادية،�بإشباع ��قتصادية �حاجاتھ �إشباع �إ�� �باإلضافة �وا��سمية، �والفكر�ة �الروحية حاجاتھ

�شملھ�و�تطلبھ��ذا�ال�دف�ال��ا�ي�من� فاالس�ثمار�وسيلة�لتحقيق�عبادة�هللا�وخالفتھ����أرضھ�ب�ل�ما

  3.أ�داف�مرحلية�كث��ة

 را�ع
ً
  :النقاط�التاليةيمكن�عرض�ا�����:محددات��س�ثمار�����قتصاد��سالمي -ا

يرى��قتصاد��سالمي�أن�البديل�املناسب�لسعر�الفائدة��:الز�اة�كمحدد�لإلنفاق��س�ثماري  .1

��عض� ��� �اختالفا ��ناك �أن �إال �ذلك �حول ��تفاق �من �و�الرغم ��س�ثمار��و�الز�اة، ���م لتحديد

 :الفروض�ال����س�ند�إل��ا��ل�دراسة

��ول  1.1 � :الرأي �الز�اة �أن ��ل�يرى �ع�� �تفرض �أل��ا �اس�ثمار�أموال�م �ع�� �املدخر�ن ���ع

�موال�القابلة�للنماء،�ما�يؤدي�إ���ز�ادة�الطاقة��نتاجية�وتوف���العمالة،�و�ذلك�ي�ون�ا��افز��نا�ع���

�س�ثمار�أقوى�منھ�����قتصاد�الوض����س�ب�فر�ضة�الز�اة،�من�ج�ة�أخرى�فإن�مبدأ�تحر�م�الر�ا�

لفائدة�ال�يدخل����ا��سبان����عملية��س�ثمار،�حيث�ال�يقارن�املس�ثمر�معدل�الر�ح��ع���أن�سعر�ا

�سعر�الفائدة�ألنھ�غ���موجود�فيمكن��س�ثمار��نا�ح���لو��ان�) الكفاية�ا��دية�لرأس�املال(املتوقع�

،�إذ�يمكن�أن�يتوافر���م�أك���من��س�ثمارات��
ً
���قتصاد�معدل�الر�ح�املتوقع�من��س�ثمار�صفرا

��س��ال�ي ��نفاق �ب�ن �الفجوة �لسد �ال�املة �سالمي �العمالة �لتحقيق �الالزم �فإن��4.والدخل وعليھ

                                  
  .37: ص�نفس�املرجع�السابق، - 1
  .املرجع�نفسھ - 2
  .67: ص��س�ثمار�����قتصاد��سالمي،�مرجع�سبق�ذكره،ا��انب�النظري�لدالة�خالد�بن�عبد�الرحمان�املشعل،��- 3
  .165-164: ص�ص،�نفس�املرجع�السابق - 4
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��س�ثمار�ومعدل� �من �املتوقع �الر�ح �من �ب�ل �يتحدد �الرأي ��ذا �حسب ��سالمي �النظام �س�ثمار���

 1.وجل �عزالز�اة�باإلضافة�إ���الدافع��سالمي�املتمثل����ابتغاء��جر�من�هللا

ف��ى�أن�املس�ثمر�سيقوم��عملية��س�ثمار�ح���ولو��ان�معدل�الر�ح�أقل�من��:الرأي�الثا�ي 2.1

�املال�النقدي�ب�سبة� �املعدل�إ���الصفر،�ففرض�الز�اة�ع�� �لم�يصل��ذا �طاملا املعدل��جما���للز�اة

���ع�ع����س�ثمار�ألن�ترك�و��سب�مختلفة�ع����ش�ال��خرى�من�ال��وة�سوف�سنة�����ل� 02.5%

  :و�و�ما�يمثلھ�الش�ل�املوا���2.املال�معطال�سوف��عرضھ�إ���الفناء��س�ب�الز�اة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

للزمن�قيمة�مالية�����قتصاد��سالمي،�و�التا���فإن�القيمة�: القيمة�ا��الية�وسعر�ا��صم .2

��قتصادي� �التحليل ��� �قبول�ا �تم �اقتصادية �كمصط��ات �املال �لرأس �ا��دية �والكفاية ا��الية

وتتمثل�ت�لفة�رأس�املال����معدل��3.ضع�و���لو �سالمي،�بالنظر�إ���أح�ام�بيع�السلم�و�يع�ال�س�ئة�

�ذا�املف�وم��عتمد�ع���. القيمة�ا��الية�للتدفقات�النقدية�الداخلة�وا��ارجة�ا��صم�الذي��ساوي�ب�ن

و�ذلك�فإن��ساس�الفكري�لت�لفة�رأس�املال�. سعر�الفائدة�املدفوعة�ع���رأس�املال�املق��ض�واململوك

                                  
  .169: ص�نفس�املرجع�السابق، - 1
  .173: صنفس�املرجع�السابق،� - 2
  .182: ص�نفس�املرجع�السابق، - 3

200 

1000 

  تناقص�أموال�الز�اة

 الزمن

 موال��س�ب�الز�اةمنح���تناقص�� ): 06.01(ش�ل�رقم�

،�إدارة�الثقافة�وال�شر���امعة��مام�محمد�بن�سعود�النظري�لدالة��س�ثمار�����قتصاد��سالميا��انب�خالد�بن�عبد�الرحمان�املشعل،� :املصدر

  .174 :،�ص�2002سالمية�السعودية،�اململكة�العر�ية�السعودية،�
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�الت�لفة� �فال�مجال�لقياس��ذه �الفوائد�ع���القروض �مع��ح�ام�الشرعية�ال���تحرم يختلف�والشك

 1.منظور�شر���من

�و�الذي����ل�فيھ�البيع�و�ؤجل�فيھ�الثمن�وتجوز�فيھ�ز�ادة�): البيع�ألجل(بيع�ال�س�ئة� 1.2 

  2.الثمن�املؤجل�عن�الثمن�النقدي�ا��ا���وقد�أجاز�العلماء�البيع�ألجل

إ���أجل�و�س���سلما� �و�أن��سلم�عوضا�حاضرا����عوض�موصوف����الذمة: بيع�السلم 2.2 

ى�﴿: لقولھ��عا���3،جائز�بالكتاب�والسنةوسلفا�و�و� َجٍل�ُمَسم�
َ
ٰ��أ

َ
ْيٍن�ِإ�

َ
ْم�ِبد

ُ
ت

ْ
اَي�

َ
د

َ
ا�ت

َ
وا�ِإذ

ُ
ِذيَن�آَمن

َّ
َ�ا�ال ُّ�

َ
َيا�أ

 
ۚ
ُبوُه

ُ
ت

ْ
اك

َ
  .4﴾...ف

�واختلف�: مسألة�ضع�و���ل 3.2  �الر�ا ���أن�يصا���عن�الدين�املؤجل�ببعضھ�حاال�عكس

    5.منعھ�منعا�مطلقا��اإلمام�مالكالعلماء����حكمھ�فم��م�من�أجازه�وم��م�من�

�ش���ابن�خلدون�إ���أن��غ���الطلب��س��ال�ي�يؤدي�: الطلب��س��ال�ي�والطلب��س�ثماري  .3

�توافر� �ضرورة �البعض �يرى �كما �بتأث���امل��ل، ��عرف �و�و�ما �أو��س�ثماري ��نتا�� ��غ���الطلب إ��

من�. اج،�فعدم�وجود�الطلب��عرض�املال�للزوالالطلب�ع���املنتجات�ح����ستمر�املشروعات�����نت

�ال��� �للضرور�ات �طل��م �ز�ادة ��� �ينفقو��ا �الفقراء �عل��ا �يتحصل �ال�� �الز�اة �أموال �فإن �أخرى ج�ة

�إ��� �الز�اة �حصيلة �انتقال �ن�يجة ��غنياء �لدى �الكماليات �ع�� �الطلب �س�نخفض �باملقابل �س��ل�و��ا

  6.الفقراء

حث��سالم�ع���ضرورة�العلم�والتدبر�و�خ��اع�والتفك��،�كما�نبھ�ابن�خلدون��:التقدم�التق�� .4

�تنمية� ��� �أ�مية �من �لھ �ملا �التكنولو�� �با��انب ���تمام �أ�مية �ع�� �املسلم�ن �العلماء وكث���من

  7.�س�ثمارات�و���يع�ا�ونجاح�ا،�وذلك����ظل�التعاليم��سالمية

�و�جتماعي .5 ��قتصادية ���يئة��:ةال�شر�عات �أ�مية �ع�� ��سالمي �ع���التار�خ �ا��ميع اتفق

�والتعسف، �والظلم �ا��ور �من �ا��ا�� �املالئم �واملناخ �املناسبة �التنمية� الب�ئة �عملية ��ستمر ح��

  8.�قتصادية،�كما�أن�مثل��ذه��جراءات����ع�ع����س�ثمار

                                  
،�مصر،�02 العدد�،02املجلد�أبحاث��قتصاد��سالمي،�،�مجلة��سالميدراسة�جدوى��س�ثمار����ضوء�أح�ام�الفقھ��وثر�عبد�الفتاح��ب��،��-1

  .12-11: ،�ص�ص1985
 .182: ص�،�مرجع�سبق�ذكره،ا��انب�النظري�لدالة��س�ثمار�����قتصاد��سالميخالد�بن�عبد�الرحمان�املشعل،� -2
 .183: ص�نفس�املرجع�السابق، -3

  .282سورة�البقرة��ية��- 4
 .184: ص�،�مرجع�سبق�ذكره،ا��انب�النظري�لدالة��س�ثمار�����قتصاد��سالميخالد�بن�عبد�الرحمان�املشعل،� -5

  .198-196: ص�ص،�نفس�املرجع�السابق - 6
  .200: ص�نفس�املرجع�السابق، - 7
  .206-204: ص�ص�نفس�املرجع�السابق، - 8
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قوم�ع���أسس�تكفل�لھ�البقاء�فالنظام�السيا��������سالم�ي: �ستقرار�السيا����و�جتما�� .6

  1).الشورى�والطاعة�لوالة��مور�واملسؤول�ن�واملسؤولية(و�ستمرار�وفق�ثالثة�مبادئ�

��س�ثماري  .7 �والطلب �ا��كومي �املاسة�: ال�شاط �ا��اجة ��سالمي ��قتصاد �يدرك حيث

�اجة�إ����فراد�ل���ومة�كعنصر�البد�من�وجوده�لتنظيم�ال�شاط��قتصادي�ومراقبتھ،�كما�يدرك�ا�

  2.أو�القطاع�ا��اص�ألداء�دوره�املطلوب����عملية�التنمية��قتصادية

� �أن �مالئمكما �اس�ثماري �مناخ �وجود ��عطل �العناصر�ال�� �من �جملة �توافر�الب�ية��:�ناك كعدم

�غ���عادل �ضرائب �نظام �ووجود �واملادية، ��جتماعية ��ستقرار�السيا���،��،التحتية �عدم وحاالت

ووجود�ترسانة�من�القيود�ال���ال�م��ر�لوجود�ا،�باإلضافة��،�بوط�أسعار�صرف�عملة�البلد�وتواصل

�لتعز�ز��س�ثمار�املنتج �تكفي �ال �وحد�ا ��سالمية �القيم �أن �����،إ�� �بأموال�م �يدفعون �ال فالناس

��ستد� �و�ذا �الر�ح، �معدال�معقوال�من �يتوقعون ��انوا �إال�إذا ��جل �طو�لة �منتجة �وجود�اس�ثمارات �

مناخ�مالئم�لالس�ثمار����عھ�و�دفع���لة�تنفيذه�من�خالل�إزالة�العقبات�واملخاطر�ال���ال�لزوم�ل�ا�

  3.ومن�خالل�توف����س�يالت

تتفق�معظم�النظر�ات��قتصادية�ع���أ�مية��س�ثمار����تحقيق�التطور��قتصادي�سواء�من�

  .التنمية��قتصادية�احقًق مو�من�زاو�ة�أوسع�باعتباره�زاو�ة�ضيقة�و���تحقيق�النمو��قتصادي�أ

  نظرة�عامة�حول�التمو�ل: املبحث�الثالث

أي�اس�ثمار�م�ما��ان�نوعھ�ي�ون�بحاجة�ملصادر�مالية�تمول�العملية��س�ثمار�ة�وقت�ا��اجة،�

بر�شؤون�قيام�أي�مشروع�أو��فراد�لتد���دفالشركة��ون�است�ناء�يحتاج�إ���أموال�سواءوا��ميع�د

الب�ت،�فال�ل�يواجھ�املصروفات����ش�ل�تدفقات�خارجة�و�املقابل�يتحصل�ع���مصادر�مالية����ش�ل�

تدفقات�داخلة،����حالة�عدم��ساوي�املصروفات�مع�املتحصالت�يحصل�ا��لل�و�ظ�ر�إما���ز�وحاجة�

� �لذا ��ذه��موال، �وحاجة�الستغالل �أنوالألموال�أو�العكس�فائض �س�تمعھ�والذي�ظ�ر�التمو�ل�ب�ل

  .�حاطة�بأ�م�جوانبھ�من�خالل�عناصر��ذا�املبحث

   مف�وم�التمو�ل: املطلب��ول 

  .تھباإلضافة�إ���دراسة�أ�مي�عر�فات�مختلفة�للتمو�ل�وضع� متس���ذا�املطلب���

 
ً
  :يمكن�إيضاح�جملة�من�التعر�فات�للتمو�ل�كما�ي���:�عر�ف�التمو�ل�-أوال

                                  
  .207-206: ص�ص�نفس�املرجع�السابق، - 1
  .208: ص�املرجع�السابق،نفس� - 2
  .368: ،�صمرجع�سبق�ذكره �سالم�والتحدي��قتصادي، محمد�عمر�شابرا،�- 3
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�موال�الالزمة�لقيام�مشروع�ما،�يمكن�ا��صول�: "�ش�ل�أو��و �".إدارة�املال": التمو�ل��و -

  1.ا���...�موال�املتاحة�ل��ص�أو�شركة: أما�املالية�ف�� ".ع����ذه��موال�من�البنك

��و - �أيضا �املال": التمو�ل �إدارة �وعلم �"فن ،� �كما�و�شمل �املختلفة، �املالية �و�دوات ا��دمات

��و�توف��� �التمو�ل �أن �إل���شار�إ�� �ا��اجة �عند �املناسب �الوقت ��� �ا�موال ����و ، �التمو�ل وظيفة

  2.ا��صول�ع����موال�واستخدام�ا�الفعال������تمامات�التجار�ة

��شار�إ���أن� - �أنواع�املدفوعات�النقدية،�: املالية�أو�التمو�لكما �ب�ل �يتعلق�بالقيام �و��ل�ما

راءات�ا��اصة�بالقيام�ب�ل�أنواع�املدفوعات�النقدية�ف�و�ينصرف�إ���ال�يئات�واملبادئ�و�دوات�و�ج

�املدخرات� �وضع �وكذلك �املالية، �و�وراق �و�ئتمان �بالنقد �مدفوعات �ع�� �تحتوي �وال�� ��قتصاد، ��

 3.النقدية�تحت�تصرف��فراد�وال�يئات�العاملة�للقيام�باالس�ثمارات

تقديم�ثروة�: ال��ود�باملال�كما��ع���أيضا :�وف�قتصاد��سالمي��من�وج�ة�نظر �التمو�لأما� -

 �� �بقصد �أو�نقدية �ت�يحھ�عي�ية �عائد �لقاء �ف��ا �و�تصرف �آخر�يدير�ا �طرف �إ�� �مالك�ا �من س��باح

  4.�ح�ام�الشرعية

وا��صول�ع����،ن�التمو�ل��ع���انتقال��موال�من�أ��اب�ال��ز�إ���أ��اب�الفائضإوعليھ�ف

�امل �الوقت ��� �الالزمة �م��ا��ر��اوإدا�،ناسب�موال �و�ستفادة �استغالل�ا �تضمن �ال�� �السليمة بالطرق

  .�ش�ل�أفضل

 
ً
�التمو�ل�- ثانيا �: أ�مية �أ�مية �بازدياد �للمشار�ع �التمو�ل �أ�مية �املشار�ع�تزداد ��ذه وحاجة

  :ألموال�م�ما��ان���م�ا�أو�نوع�ا�و�مكن�إبراز�أ�م�النقاط�����ذا�العنصر�كما�ي��ل

 �موال�الالزمة�إلدارة�مشار�ع�البالد؛ يوفر�التمو�ل� - 

�ت -  �الشغل �وف���مناصب �البطالة �ع�� �توفر�والقضاء �ما �إذا �جديدة �اس�ثمارات �فتح �خالل من

 التمو�ل�الالزم�ل�ا؛

�املجتمع -  �ألفراد �الرفا�ية �و تحقيق ��فالس، �أخطار �أو��تفادي �لألفراد �بال�سبة سواء

 ؛املشروعات

                                  
1 - Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Op.Cit, p: 166. 
2 - C.Paramasivan, T.Subramanian, Financial Management, new age international (P) limited, publishers, New 
Delhi-India, p: 01. 

3-�� �صديق، �صرمضان �الضر���، �وال�شر�ع �العامة �املالية -http://up.top4top.net/downloadf-43sjwj1 :متوفر�ع���.11: الوج�����

pdf.html  
4-�� �ا�����ميلود، �ز�د ��� ��ستقرار�املا�� ��سالميضوابط ��ول �قتصاد �الدو�� �امللتقى �الواقع: ، ��سالمي، �املركز�.. �قتصاد �املستقبل، ور�انات

  .02- 01: ص�ص ،2011فيفري� 24-23يومي�،�ا��ام����غرداية



  أساسيات��س�ثمار�وطرق�التمو�ل: ول الفصل�� 

 
47 

��اب�ال��ز�وعدم���ز��ذه��موال�و�عطيل�ا�عن�نقل��موال�من�أ��اب�الفائض�إ���أ - 

 العمل�وتحقيق�مردود؛

 ؛،�من�تمو�ل�لالس�ثمارات،�للوصول�إ���معدالت�نمو�مرتفعةتحقيق���داف�املسطرة�للدولة - 

 .املسا�مة����التنمية��قتصادية�من�خالل�تمو�ل�املشار�ع�الالزمة - 

  .�عود�بالنفع�ع���الدولة�وع���املجتمع�ك�ل��التمو�ل�الالزم��ن�توفإع���العموم�فو�التا���

  مخاطر�التمو�ل�وطرق�تفاد��ا: املطلب�الثا�ي

�مكن�دراس��ا�من�يتضمن��ذا�املطلب�دراسة�ملخاطر�عملية�التمو�ل�باإلضافة�إ���طرق�تفاد��ا،�و 

 : خالل�ما�ي��

 
ً
  1:يمكن�تقسيم�مخاطر�التمو�ل�إ��: مخاطر�التمو�ل�-أوال

�املاديةو  :املخاطر�املادية .1 �السلع �تمس �املخاطر�ال�� �للمشروع��،�� �العمل �سلع �تلفت فإذا

 الذي�تم�طلب�التمو�ل�ألجلھ�ست�ون�بذلك�ت�اليف�إضافية؛

من�حقيقة�أن�م�ارة�املنتج�قد�ال�ت�ناسب�مع�طموح��النا�عة���املخاطر��:املخاطر�الفنية .2

 �شغيل�م�عالية؛�خططھ،�لذا�تركز�املصا�ع�ع���الفني�ن�امل�رة�ح���ولو��انت�ت�لفة

 :���املخاطر�الناجمة�عن�أسباب�اقتصادية�وتنقسم�إ���:املخاطر��قتصادية .3

طر�انخفاض�الطلب�ع���املنتج�الذي�تم�تمو�لھ،�مما��ع���عدم�ا��صول�ع���مردود�اخم - 

 ما����سدد�أقساط�التمو�ل�و�ا����ل��امات؛

عدم�كفاية�عرض�املوارد�الالزمة�لصنع�املنتج�املخطط�لھ،�و�التا���قد�ال�يمكن��مخاطر  - 

 .إنتاجھ

 
ً
ال�يمكن�إزالة�املخاطر��ش�ل�ك���لكن�يمكن�تفاد��ا�والتقليل�م��ا�: تفادي�مخاطر�التمو�ل�- ثانيا

  2:وذلك�من�خالل

سس�املبا�ي��جراءات�ال���تحوي�نفقات�خاصة�وال���ت�ون�ع���تحمل�نفقات�أك�����عل�أ .1

 أو�املنتجات�أك���مقاومة�لألخطار؛

 التأم�ن�ضد��خطار؛ .2

�خطر�ا��سارة� .3 فرص�ل املصاحبةمقابلة��خطار��خرى�ال����عمل�����تجاه�العك���،�أي

�ما ���ص �ور�ح�ل��ص�آخر�بدور�ا����الر�ح،�فخسارة �مؤسسة��بمع�� ،فائدة �مع ��عاقد�مورد إذا

                                  
  .23- 22: ،�ص�ص2002،�،�دار�صفاء،�عمانمبادئ�التمو�ل�طارق�ا��اج،�- 1
  .25- 23: ،�ص�صنفس�املرجع�السابق - 2
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� ��سعر�محدد �تور�د�ا �ع�� �طبعا�فمعينة �خسارة �سيحقق �املورد �يحتاج�ا �سلعة �سعر�أي �ارتفع إذا

  .املخاطر�فيدانتسكال�ما�س��فإنوالعكس�وإذا�استطاع��ثنان�القيام�بمساومة�

  �قتصاد�س�ثمارات����طرق�تمو�ل�: املطلب�الثالث

�����قتصاديات�ال���تحتوي�ع���قطاعات�اقتصادية�مختلفة،��ناك�دائما�احتياجات�للتمو�ل

�أخرى  �ج�ة �من �ومصادر�للتمو�ل �ج�ة �عرض�،من �التقاء ��و�تم �سواء ��موال �رؤوس �طر�قوطلب �عن

����سواق�بصفة�مباشرة�أو�غ���مباشرة�من�خالل�الوساطة�املمثلة���� أو�،املوارد�الذاتية�للمؤسسات

جميع�املؤسسات،��دوات��يمثل والذي����قتصاد،��وال�يتم�ذلك�إال�بتوفر�نظام�ما��املؤسسات�املالية�

) املدخرون(واملي�ان��مات�ال����سمح�لرؤوس��موال�باالنتقال�من��عوان��قتصادي�ن�ذات�الفائض�

نھ�البد�من�أن�يؤخذ�إعند�اتخاذ�قرار�التمو�ل�فو �).املس�ثمرون(إ����عوان��قتصادي�ن�ذات�ال��ز�

  1:�ع�ن��عتبار�العوامل�التالية

 طلو�ة�والف��ة�الزمنية�الالزمة؛��م��موال�امل - 

 مواءمة�مصادر�التمو�ل�ألبواب��س�ثمار؛ - 

 ت�لفة�التمو�ل�الفعلية�مقارنة�مع�العائد�املتوقع�ع����س�ثمار؛ - 

 مدى�تزامن�مواعيد�ال�سديد�مع�مواعيد�التدفقات�النقدية�الداخلة؛ - 

  .القيود�املفروضة�من�مصادر�التمو�ل - 

 .تمو�ل�خار��و ،�)ذا�ي(تمو�ل�داخ���: طر�قت�ن�للتمو�ل�و�ما�ومنھ�توجد 

 
ً
�للدولة�يقصد�بھ�تلك� ):الذا�ي(التمو�ل�الداخ��� -أوال �الداخ���للمشار�ع��قتصادية التمو�ل

�أموال�ا� �ع�� �الوطنية ��قتصاديات �م��ا �حصلت �ال�� �املصادر�املالية �مجموعة �تتضمن �ال�� ال�شكيلة

�ألغراض �استخدام�ا �2.التنمية���دف �أيضا �عليھ �يطلق �امللكية �يتم�و تمو�ل �ال�� ��موال �عن �و�عبارة

نظ���شرا��م��س�م�ال����ش�ل�رأسمال�الشركة�وذلك�) أ��اب�الشركة(ا��صول�عل��ا�من�املسا�م�ن�

�املحتجزة �و�ر�اح ��حتياطيات �استخدام �طر�ق ��3.أو�عن �أن �الداخلية�كما ��و�القدرة �الذا�ي التمو�ل

أي�من�خالل��؛�شاط�ا،�من�خالل�موارد�ا�الذاتيةة�ع���تمو�ل�نفس�ا�بنفس�ا�م�ما��ان�نوع�للمؤسس

املشار�ع�الفردية�مشار�ع�تحتاج�إما�ألموال�خاصة�باملشروع�أو�أموال�و �.إعادة�اس�ثمار�أر�اح�ا�السابقة

�املشروع � .صاحب ��يرادات �ع�� �ا��صول ��� �التوسع �يجب �فإنھ �املالية �املوارد �وأن�ولتنمية الذاتية،

                                  
  .79: ،�ص2013،�دار�املس��ة،�عمان�مبادئ��دارة�املالية،فيصل�محمود�الشواورة،��- 1
مجلة��،- دراسة�حالة�ا��زائر–اس��اتيجيات�املؤسسات�املالية����تمو�ل�املشار�ع�البي�ية�من�أجل�تحقيق�التنمية�املستدامة�فروحات�حدة،��-2

  .126: ص ،2010، 07الباحث،�العدد�
  .67: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�ة��س�ثمارات��طار�النظري�والتطبيقات�العمليةإدار محمد�مطر،��- 3
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ت�ون�املوازنة�مستقلة،�يتم�إعداد�ا�ع���املستوى�الداخ��،�بحيث�يتم�ترشيد��نفاق،�وتطو�ر�القدرات�

�لالس�ثمار،� �املناسب �املناخ �و��يئة �و�قتصادية �الفنية �الدراسات �وإعداد �للعامل�ن، �و�دار�ة الفنية

  1.وتنظيم�ا���ود�الذاتية�ا��اصة�باألفراد�والعامل�ن

  :تتمثل�مصادر�التمو�ل�الذا�ي����ما�ي��): الذا�ي(ر�التمو�ل�الداخ���مصاد .1

�املحتجزة 1.1 �املالية� :�ر�اح �السنة �خالل �املسا�م�ن �ع�� ��ر�اح �من �غ���املوزع �ا��زء ��

�بقيمة�
ً
واتخذت�إدارة�الشركة�من�خالل�ا��معية��xمليون��10السابقة،�فإذا�حققت�شركة�ما�أر�احا

�محتجزة،�وسوف�يتم�
ً
��عدم�توز�ع��ذه��ر�اح�ع���املسا�م�ن،�ف�ذه��ر�اح��عد�أر�احا

ً
العمومية�قرارا

��ذه� �استخدام ��� �حرة �والشركة �املحتجزة، ��ر�اح �بند �تحت �املسا�م�ن �حقوق �إ�� �وإضاف��ا ترحيل�ا

ة�الشركة،�وال�دف�الرئ�����من��ذا��جراء��و�إعادة�توظيف��موال�طاملا�أصبحت�تحت�سيطرة�إدار 

�ش�ل� �ع�� �املسا�مون �عل��ا �لو�حصل �أك���مما �اس�ثماري �عائد �ع�� �ا��صول �أجل �من ��موال �ذه

�نقدية ���و �2.توز�عات �املحتجزة �عناصر��ر�اح ��جباري � ( 3:تتمثل �حتياطي ��ختياري ، ،��حتياطي

 .)اقتطاعات�للنمو�والتوسع،�وتبعا��ااقتطاعات�ل�سديد�القروض�

الذي�يصف��،��تالك��و�مصط����ستخدم�لألغراض�الضر��ية�واملحاس�ية :��تال�ات 2.1

�عوض���تالك�نقص�القيمة�النا����عن�4.طر�قة��ستخدم�ا�الشركة���ساب�انخفاض�قيمة�أصول�ا

�ا �رأس �يبقى �بحيث �النقص؛ ��ذا ��عادل ��ر�اح �من �جزء ����زه ��صلية��ستعمال �بقيمتھ �ثابتا ملال

�الوصول�إ��� �و���ل�قبل �ملواج�ة�خسائر�واقعة لعدم�توز�ع�أر�اح�و�مية�وكذلك�يخصص���تالك

  5.ن�يجة�الدورة

����: املؤونات 3.1 �وقوع�ا �ا��سائر�أو��خطار�املحتمل �ملواج�ة ��ر�اح �من �تقتطع �أموال ��

  6.با�ظةاملستقبل،�فحدوث��ذه��خطار�ي��تب�عنھ�ت�اليف�

  7:يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي��): الذا�ي(مم��ات�التمو�ل�الداخ��� .2

                                  
�اسماع�-  1 �بن �السب��،حياة �وسيلة � �ن، �املحلية �للتنمية �املح�� �النامية(التمو�ل �الدول �اقتصاديات �من �سياسات��،)نماذج �حول � �الدو�� امللتقى

� �واملؤسسات ��قتصاديات �ع�� �وأثر�ا �النامية(التمو�ل �ا��زائر�والدول �حالة �وال�سي���ومخ���العلوم�)دراسة �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية ،

  .02: ،�ص2006نوفم����22و��21قتصادية�وال�سي��،�جامعة�محمد�خيضر،��سكرة،�يومي�
   .http://www.my.mec.biz/t36910.html#.WIuN__lD3Dd ،27/01/2017 ،07:22pm: ،�متوفر�ع��نادي�خ��اء�املالمن���الرفا��،��- 2
  .144- 143: ،�ص�صمرجع�سبق�ذكره،�مبادئ�التمو�ل�طارق�ا��اج،�- 3

4 - Depreciation, Available on: http://www.investinganswers.com, 17/02/2017, 10: 57 am. 
  .231: ص ،2012،�التعليم�ا��ام��،��سكندر�ة�،�دار التمو�ل����املؤسسات��قتصاديةيوسف�حسن�يوسف،��- 5
  .235: ،�صنفس�املرجع�السابق - 6
  .422- 421: ،�ص�ص2007،�ا��امعة،��سكندر�ةمؤسسة�شباب�،��دارة�املالية�مدخل�اتخاذ�القراراتعبد�الغفار�حنفي،��- 7
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�عل��ا� -  �يصعب �حيث �واملتوسطة �الصغ��ة ��نتاجية �الوحدات ��� �املتاحة �الوسيلة �عت��

 ا��صول�ع����ذه��موال�من�مصادر�أخرى؛

 - � �املوسمية �التقلبات �و�جن��ا �للشر�ات �املا�� �املركز �يدعم �الداخ�� والعشوائية�التمو�ل

 املحتملة�نظرا�الحتفاظ�ا�برصيد�مناسب�ملواج�ة�التحديات�املفاجئة�واملتغ��ة؛

�املصادر�املالية�تمو�ل -  �من �الغ���وذات���س�ثمارات �عن �غ�� ��� �املؤسسات �يجعل الداخلية

 استقالل؛

و���بذلك�تجن��ا�معدالت����تال�ات�تمثل�ا��انب��ك���من�التمو�ل�الداخ���للمؤسسات - 

 ك��؛أر��ية�ض

 .�زء�من��موالتدعم��ر�اح�املحتجزة�مقدرة�املؤسسات�ع����س�ثمار���ذا�ا� - 

  1:تكمن�العيوب�و�خطار�امل��تبة�عن�التمو�ل�الداخ�����): الذا�ي(عيوب�التمو�ل�الداخ��� .3

يؤدي��عتماد�عليھ�كث��ا�إ���عدم��ستفادة�من�الفرص��س�ثمار�ة�املتاحة�املر�حة��س�ب� - 

 قصوره�ع���تلبية��حتياجات�املالية�مما�يخلف�توسع�بطيء�للمؤسسات؛

عدم��ستفادة�من�عوائد�قد�تتأ�ى�من�خالل�استخدام��موال�املدخرة��س�ب�عدم�ا�تمام� - 

 �دارة�بدراسة�مجاالت��ستخدام�تلك؛

من��عدم�خضوع�استخدام��ر�اح�املجمعة�للرقابة�قد�يؤدي�إ���تبديد�ا�وتجميد�جزء��ام - 

 .رأس�املال�وعدم��ستفادة�منھ،�أو�اس�ثماره����مجاالت�غ���ضرور�ة�وإغفال�العائد

 
ً
�ا��ار�� - ثانيا �من� :التمو�ل �عل��ا �ا��صول �يتم �ال�� ��موال ��افة �ا��ار�� �التمو�ل يتضمن

�يحدد�ا�سوق�املال�وعائد�الفرصة� �وفقا�لألوضاع�والشروط�ال�� �وإجراءات مصادر�خارجية،��شروط

�وا��ار�ة ��س�ثمار�ة �املالية �املتطلبات �لتغطية �الداخ�� �للتمو�ل �و�و�مكمل �لألعوان�2.البديلة، يمكن

�أ��اب� ��قتصادي�ن ��عوان �من �مباشرة �التمو�ل �ع�� �ا��صول �ال��ز �أ��اب �قتصادي�ن

�وسطاء�مالي�ن�الذين�يو  �التمو�الت�بطر�قة�غ���مباشرة�عن�طر�ق ��ذه دع�الفائض،�أو�ا��صول�ع��

  .لد��م�أ��اب�الفائض�أموال�م

�ا��ار�� .1 �التمو�ل �إ�� �ال��وء ��را :أسباب �اختالف �ورغم �عام �التحليل��ش�ل �وزوايا ء

  3:نھ�يمكن�تقسيم�أسباب�ال��وء�للتمو�ل�ا��ار���إ���النقاط�التاليةأ�قتصادي�إال�

                                  
  .422: ،�صنفس�املرجع�السابق - 1
  .451: ،�صنفس�املرجع�السابق - 2
  .18-17:ص�ص، 2012،�،�دار�صفاء،�عمان)مدخل�حديث(التمو�ل�الدو���عبد�الكر�م�جابر�الع�ساوي،��- 3
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منخفضة،�فت�ون�امليل�املنخفض�لالدخار�داخل�الدول،�سيجعل�املوارد�التمو�لية�املحلية� - 

 ا��اجة�ل��وء�إ���مصادر�تمو�لية�خارجية؛

 - � ��جن�ية �كمصدر�للعمالت �ا��ارجية �التجارة �ع�� �الدول ��ذه��و�و�مااعتماد �من يجعل

مما��مصادر�تمو�لية،�التجارة�محددا��اما�للتمو�ل،�حيث�أن�أي�اختالل�ف��ا�سيفقد�الدول 

  .التمو�ل�ا��ار��الق��اض�ا��ار���أي�ليضطر�ا�ذلك�إ���ال��وء�

يتم��نا�ال��وء�إ���نوع�ن�من�املصادر�ل��صول�ع����حتياجات� :مصادر�التمو�ل�ا��ار�� .2

وتبعا���قيقة� ).مباشر(تمو�ل�خار���طو�ل��جل�و �)غ���مباشر(تمو�ل�خار���قص����جل� :املالية�و��

�سمحان�بتحقيق�التوافق�ب�ن�التمو�ل�املباشر�وغ���املباشر�يمكن�التمي���ب�ن�نظام�ن�تمو�لي�ن�

و�ما�اقتصاد��ستدانة�واقتصاد�سوق�رؤوس��،الوحدات�صاحبة�الفائض�والوحدات�صاحبة�ال��ز

 1.�موال

�غ���مباشر� 1.2 ��ستدانة(تمو�ل �املتعامل�و�� ):اقتصاد �فيھ ��عتمد �الذي غ����ون قتصاد

� �البنوك، �من �عل��ا �يحصلون �ال�� �القروض �ع�� �و املالي�ن �ت�يح �املوارد�ال�� �ع�� �ا��صول �إم�انية ل�م

أما��.و�و�ما��عرف�بالتمو�ل�عن�طر�ق�ا���از�البن�ي2.ال�افية�ل�شغيل�اس�ثمارا��م�وأ�شط��م�املختلفة

�ف �قص����جل ��مو التمو�ل ��و�مجموعة �من �امل�شأة �قبل �من �املستخدمة �احتياجا��ا�أال �تمو�ل جل

واملتمثلة�����صول�املتداولة�وذلك�بالرغم�من�أن��،احدةا��ار�ة�ال���ال�تتعدى�عادة�السنة�املالية�الو 

حيث�يوجد��نا�ما��عرف�بالسوق�النقدي�والذي�يت�ون�3.مدتھ�قد�تصل�إ���الس�ت�ن�����عض��حيان

 4.من�املؤسسات�املالية�ال���تتعامل�أو�توفر�التمو�ل�قص����جل�مثل�املصارف�التجار�ة

  :من�أ�م�ا�ما�ي�� :قص����جل�مصادر�التمو�ل�ا��ار�� 1.1.2

ألنھ�ي�����من�العمليات�التجار�ة���و�مصدر�تمو�ل�تلقا�ي�أو�طبي���:�ئتمان�التجاري  1.1.1.2

�للشركة � .العادية �من�حيث ��نتاجية �التج���ات �من �وغ���ا ��ولية �املواد �من �حاجا��ا �الشركة �ش��ي

� �بالدين �أخرى �بأجل(شركة �)أي �دفاتر�ا ��� �الدين ��ذا �و�دخل ،� �للدائن�ن �و�مثل�)نيوردامل(كحساب ،

من�قيمة��ل��امات�املتداولة�للشر�ات�غ��� 40%ك���املصادر���ما�حيث�يبلغ�نحو�أ�ئتمان�التجاري�

و�عتمد�عليھ�الشر�ات�الصغ��ة��ش�ل�كب���أل��ا�عادة�ال�يمك��ا�ا��صول�ع���تمو�ل�من�مصادر�. املالية

                                  
1 -�� �الزاوي، �بن �الرزاق �عبد �كبوط، �الرزاق �عبد �الدو�� �النامية،أثر�التمو�ل ��قتصاديات �الدو���ع�� �ع���: امللتقى �وأثر�ا �التمو�ل سياسات

  .02: ص، 2006نوفم����22و�21قتصاديات�واملؤسسات،�مخ���العلوم��قتصادية�وال�سي��،�جامعة�محمد�خيضر��سكرة،�
  .03: ص�،نفس�املرجع�السابق - 2
  .243: ص�ع�سبق�ذكره،التمو�ل����املؤسسات��قتصادية،�مرجيوسف�حسن�يوسف،��- 3
  .17: ،�ص2007،�دار�ا��امد،�عمان�التمو�ل�وإدارة�املؤسسات�املالية،عبد�الو�اب�يوسف�أحمد،��- 4
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أي�أن�ي�ون�(الشر�ات�الكب��ة�والقو�ة�ماليا�فتميل�إ���أن�ت�ون�مصدرا�لالئتمان�التجاري��أما�.أخرى 

يمكن�للشركة�ال���ال��ستطيع�ا��صول�ع���ائتمان�كما�). ك���من�مقدار�الدائن�نأمقدار�املدين�ن�عند�ا�

�معرف�،من�املؤسسات�املالية �تحصل�ع���ائتمان�تجاري�من�الشركة�البا�عة�ال���ل�ا �سابقة�عن�أن ة

 1.ا��دارة��ئتمانية�ل�ذه�الشركة�ومعدل�املخاطرة�املتضمن����منح�ا��ئتمان

�املا�� 2.1.1.2 ��خ����:�ئتمان �ي�ون �عندما �للعميل �البنك �يمنحھ �قص����جل �و�ائتمان

  : بحاجة�إ���تمو�ل��عض�أصولھ�املتداولة،�ومن�أ�م�أنواعھ

�املصر�� 1.2.1.1.2 �التجار�ة،�: �ئتمان �البنوك �تمنحھ �الذي �قص����جل �التمو�ل �بھ يقصد

�مصادر�التمو�لو  �من ��اما �مصدرا ���عد ��� �املشروعات �عليھ ��عتمد �عمليا��ا�الذي تمو�ل

�ا��ستطيع�املشروع�ا��صول�ع���ونظرا�لتعدد�البنوك�التجار�ة�و�عدد�فروع�،قص��ة��جل

�عدم�  �من �القص��ة �عملياتھ �لتمو�ل �الالزمة �فروعوال �املصر���و  .ة ��ئتمان �ت�لفة تت��ص

بالفوائد�والعموالت�ال���تدفع�ا�الشر�ات�لقاء�ا��صول�ع����ئتمان،�تختلف��ذه�الت�لفة�

  2.من�دولة�ألخرى�حسب��عليمات�البنك�املركزي 

وال���تتمثل����قبول�البنوك�لألسناد�نيابة�عن�عمال��ا�و�عت���: القبوالت�املصرفية 2.2.1.1.2

� �ت�و من �أن �يمكن �وال�� �قص����جل �أو�جزءمصادر�التمو�ل �املصر�� �بديال�لالئتمان بصورة��.منھ�ن

� �العميل �باع �إذا �) أ(أو�� �العميل �إ�� �)ب(بضاعة �العميل �بقيام �وذلك �البضاعة�) ب(، �قيمة بدفع

ة�نياب) أ(بموجب�سند�مؤجل�الدفع،�شر�طة�أن�ي�ون��ذا�السند�مقبوال�للصرف�من�قبل�بنك�العميل�

� �العميل �بمراكز�مالية�)ب(عن �لد��ا �يتمتعون �اللذين �للعمالء �ا��دمة ��ذه �التجار�ة �البنوك �وتقدم ،

  3.يوما����غالب��حيان) 360-30(جيدة،�وت��اوح�مدة��ذه�القبوالت�ماب�ن�

�و�النظام�الذي��عتمد�فيھ�املتعامل�ن�غ��� ):اقتصاد�سوق�رؤوس��موال(تمو�ل�مباشر� 2.2

���اللية�ع���إصدار��صول�املالية�ل�م�لتلبية�احتياجا��م�املختلفة��س�ثمار�ة�أو��ستغاملالي�ن����تمو�

أسواق�املال،�وخاصة�مع�تزايد�مستوى�التطورات�ال���ش�د��ا��دوات�املالية�ال���تضمن�توافر�أدوات�

لتمو�ل�الذي�ت��أ�اأما�التمو�ل�طو�ل��جل�ف�و� 4.�س�ثمار�والتوظيف�بحسب�ميول�ورغبات�املتعامل�ن

�ما� �غالبا ��ستخدامات ��ذه �جديدة، �اس�ثمارات �أو�إقامة ��شاط�ا �توسيع �أجل �من �املؤسسات إليھ

                                  
1-�� �برجام، �يوح�ن �و�ستون، �فرد ��داري ��ول،التمو�ل �العر�ية� ا��زء �اململكة �دار�املر�خ، � �ال�ادي، �عبد �ن�يل �احمد �داغستا�ي، �عدنان ترجمة

  .491، 488، 487: ،�ص�ص2006السعودية،�
  .50، 43: ،�ص�صمرجع�سبق�ذكره،�مبادئ�التمو�ل�طارق�ا��اج،�- 2
  .88-87: ص�ص�مرجع�سبق�ذكره، مبادئ��دارة�املالية،فيصل�محمود�الشواورة،��- 3
  .03: ص�ذكره،أثر�التمو�ل�الدو���ع����قتصاديات�النامية،�مرجع�سبق�عبد�الرزاق�كبوط،�عبد�الرزاق�بن�الزاوي،��- 4
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تتطلب�أموال�كث��ة�وملدة�طو�لة��س�يا،�و�التا���فاملصادر�الذاتية�واملصادر�ا��ارجية�قص��ة��جل�عادة�

دفع�املؤسسات�بال��وء�إ���املصادر�ا��ارجية�ما�ت�ون�غ����افية�لتلبية�املتطلبات��س�ثمار�ة�و�ذا�ما�ي

��جل ��1.طو�لة �من �يت�ون �والذي �املال �رأس ��سوق ��عرف �ما �إيجاد �يمكن �ال���و�نا �املالية املؤسسات

 2.توفر�أو�تتعامل����التمو�ل�متوسط�وطو�ل�املدى�مثل�البورصات�والبنوك�التنمو�ة�واملتخصصة

   :فيما�ي�� تتمثل :طو�ل��جل�مصادر�التمو�ل�ا��ار�� 1.2.2

���أوراق�مالية�غ���محددة��ستحقاق�تحمل�قيمة�اسمية�تحدد�عند�: �س�م�العادية 1.1.2.2

�النظام� �و�حدد �ملكية، �أصول �ع�� �ل��صول �الشر�ات �تصدر�ا �متحرك، �عائد �ذات �صدار�و��

إلدارة�الشركة��سا����للشركة�عادة�عدد��س�م�العادية�املصرح���ا�و�و�ا��د��ق����الذي�يمكن�

املصرح���ا،�إصداره�من�دون��عديل��ذا�النظام�وعادة�ي�ون�عدد��س�م�املصرح���ا�والصادرة�أقل�من�

ھ�يبقى�عدد��س�م�مصرحا���ا�وغ���صادرة��ستعمل�ا�إدارة�الشركة����منح�خيارات��س�م�و���أنأي�

 3.حاالت�الدمج

�املمتازة 2.1.2.2 �: �س�م �إ�� �املؤسسات �تصدر�ا �أس�م �العادية�� ��س�م �وسميت�جانب ،

�ع �تختلف �أل��ا �ع����نباملمتازة �حمل��ا �حصول ��� �العادية ��س�م �ع�� ��ولو�ة �حق �ل�ا �أن ��� العادية

 .وتتخذ�عدة�أش�ال�4.حقوق�م

�وث: السندات 3.1.2.2 ��ائق�� �تصدر�ا �بمالية �بمقتضا�ا �تتع�د �املق��ضة ��سدد�أا���ة ن

�الق�ا��امل� �معينة�أو�خالل�ا �مدة �سداد�الفائدة������اية ����السند،�باإلضافة�إ�� يمة�املنصوص�عل��ا

و���وسيلة�ت��أ�إل��ا�ا���ومات� .الدور�ة�للسند������اية��ل�ف��ة�زمنية�متفق�عل��ا�بمعدل�فائدة�مع�ن

���� �الس�ثماره ��جل �طو�لة �ملدة �مق��ض �مال �رأس �إ�� �حاج��ا �عند �املسا�مة �أو�الشر�ات أو�ال�يئات

� �ثابتة �املال�اس�ثمارات �رأس �ي�ون �ما �وغالبا �الصناعية، �امل�شآت �أو�إقامة ��را��� �استصالح مثل

جدا�ال�توافق�البنوك�أو�املؤسسات�املالية�ع���اق��اضھ�بالشروط�العادية�فت��أ�ا���ات��ااملطلوب�كب�� 

  5.املق��ضة�إ���تجزئتھ�إ���فئات�مالية�صغ��ة�م�ساو�ة�القيمة�يطلق�ع����ل�جزء�م��ا�السند

�و�ج�زة�:�ئجار�س 4.1.2.2 �املبا�ي �تمو�ل ��� �التمو�ل �من �النوع ��ذا عملية��6.�ستخدم

�م�شأ �ب�ن �اتفاق �امل�ش�س�ئجار��� �تقوم �بحيث �أت�ن �باستخدام �املستأجرة �اململوكة�أة ��صول حد

                                  
  .255: ص�التمو�ل����املؤسسات��قتصادية،�مرجع�سبق�ذكره،يوسف�حسن�يوسف،��- 1
  .17: ص�مرجع�سبق�ذكره، التمو�ل�وإدارة�املؤسسات�املالية،عبد�الو�اب�يوسف�أحمد،��- 2
  .52- 51: ص�ص ،2012،�جد�املؤسسة�ا��امعية،�ب��وت،�ممبادئ��س�ثمار����أسواق�التمو�لنا���جمال،��- 3
  .148: ،�صمرجع�سبق�ذكره �سواق�املالية�والنقدية،السيد�متو���عبد�القادر،��- 4
  .470-469: ص�ص ،2010،�دار�صفاء،�عمان�ر�اضيات�التمو�ل�و�س�ثمار،عيد�احمد�أبو�بكر،��- 5
  .648: ص��دارة�املالية�مدخل�اتخاذ�القرارات،�مرجع�سبق�ذكره،عبد�الغفار�حنفي،��- 6
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�أللم�ش �مع�ن، �مبلغ �بدفع �ال��ام�ا �مقابل �أو�أك����� �سنة �ملدة ��خرى ��ستطيع�ة ��سلوب �ل�ذا ووفقا

ة�املستأجرة��ستفادة�من�خدمة��صل�الذي�تحتاج�إليھ�لف��ة�معينة�دون�ا��اجة�لشرائھ،�وقد�أامل�ش

�وخاصة� ��مر�كية �امل�شآت �معظم �أن �حيث ��عمال �ميدان ��� �كب��ا �ان�شارا ��سلوب ان�شر��ذا

���تقوم�الصناعية��ستأجر��عض��صول����ف��ة�أو�أك���من�ف��ات�حيا��ا�ال�شغيلية،�أما�امل�شآت�ال

وغ���ا�وتأ�ي��IBMبتأج����صول�فت�ت���بالدرجة��و���إ���فئة�منت���املعدات�الصناعية�مثل�شركة�

من�إجما���قيمة��صول�ال���يتم�تأج���ا����مقابل��%30البنوك����املرتبة�الثانية�حيث�تمتلك�حوا���

   1.ملنت���املعدات�الصناعية�50%

 
ً
�الدو���- ثالثا �والتمو�ل �املح�� �مصادر�: التمو�ل �بخصوص �إليھ �التطرق �سبق �ما �إ�� باإلضافة

 :التمو�ل��نا�أيضا�ما��عرف�بمصادر�التمو�ل�املحلية�والدولية�وال���يمكن�إيضاح�ا�باختصار�كما�ي��

عن��و�عبارة�عن�التمو�ل�غ���املباشر�املتحصل�عليھ�من�املصادر�قص��ة��جل� :التمو�ل�املح�� .1

طر�ق�ا���از�البن�ي�املح��،�والتمو�ل�املباشر�املتأ�ي�من�املصادر�املالية�طو�لة��جل�عن�طر�ق�سوق�

  .رأس�املال�املح��

موال��و�ذلك�ا��انب�من�العالقات�الدولية�املرتبطة�بتوف���وانتقال�رؤوس��  :التمو�ل�الدو�� .2

   .من�قبل�ا���از�البن�ي�و�سواق�املالية�الدولية ھملباشر�وغ���املباشر�املتحصل�عليو�و�التمو�ل�ا2.دوليا

التمي���ب�ن�نطاق��ل�م��ما�حيث��يظ�ر�من�خاللا��ار���التمو�ل�والفرق�ب�ن�التمو�ل�الدو���و 

� �تظ�ر�العالقة �فعالية �مدى �تمثل �وال�� �بي��ما، �نظام �النقدي�التمو�ل �النظام ��وسع �وإطاره الدو��

                                      3.ا��ار���لألطراف�الفاعلة����النظام��قتصادي�الدو���الدو������تلبية�متطلبات�التمو�ل

�الدو�� 1.2 �التمو�ل �امل :مصادر �الال الصادر �الدو�� �للتمو�ل �متعددة�رئ�سية �للشر�ات زم

� �ا���سيات ��� �املضيفةتتمثل �الدول ��� �التجار�ة �والبنوك �ا��ارجية، �الدوالر�ة ��سواق أسواق�،

�الدوليةال �سندات ��خرى ، �الدولية �التمو�ل �ومؤسسات �اليورو�دوالر، �الودا�ع�: أسواق ��ش���إ�� ال��

ال����ش���إ���أسواق��قراض�الدوالر�ة�خارج�: أسواق�اليورو�وند،�باإلضافة�إ���الدوالر�ة�خارج�أمر��ا

  4 :خاللتقوم�بنوك�التنمية�بتمو�ل�الشر�ات�وا���ومات��جن�ية�من�كما��.أمر��ا

 مجموعات�البنك�الدو���لتمو�ل�الشق��جن���من�تمو�ل�املشروعات����الدول�النامية؛ - 

                                  
  .336- 335: ص�ص ،2001،�ة،�الدار�ا��امعية،��سكندر�أساسيات��دارة�املالية�محمد�صا���ا��ناوي�وآخرون،�- 1
  .12: ،�ص2013،�ار��يام،�عمان،�دالتمو�ل�الدو��،�وآخرون�رائد�عبد�ا��الق�عبد�هللا�العبيدي- 2
  .16: ص�سبق�ذكره،�مرجع،�)مدخل�حديث(التمو�ل�الدو���عبد�الكر�م�جابر�الع�ساوي،��- 3
 .480- 479: ،�ص�ص2009،�الدار�ا��امعية،��سكندر�ة�التمو�ل�املعاصر،فر�د�النجار،��- 4
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لإلقراض�مرتفع�املخاطر،�حيث�تقدم�قروض�بدون�ضمانات�) IFC(�يئة�التمو�ل�الدولية� - 

 لشر�ات�القطاع�ا��اص����الدول�النامية؛

جن�ية�واملشروعات�التنمو�ة�وال���تقدم�قروضا�ل���ومات�� ) AID(و�الة�التنمية�الدولية� - 

  .بأسعار�فائدة�أقل�من�السوق 

 لذا��عددت�أساليب�التمو�ل�سواء�عملية��س�ثمار�ال�تتم�إال�إذا�توفرت��موال�الالزمة�لذلك،

�أطراف� �إ�� �ال��وء �خالل �أو�من �الذاتية، �طاقا��ا �ع�� �واعتماد�ا �للمؤسسات �الداخ�� �املستوى ع��

خارجية��سد�ال��ز�املا���أ�ان�ذلك�محليا�أو�دوليا،�ورغم�التعدد����طرق�التمو�ل�إال�أ��ا�تبقى�بحاجة�

مارات�ومصادر�التمو�ل����وس�تم�تبادل��دوار�ب�ن��س�ث. إ���ت�امل�وتجا�س�لتتحقق�النتائج�املرغو�ة

  .املبحث�املوا���من�خالل�معرفة�دور��س�ثمارات����تمو�ل��قتصاديات

  دور��س�ثمار����تمو�ل��قتصاد: املبحث�الرا�ع

�أو�خارجية� �الداخ��، ��س�ثماري �املناخ �لت�شيط �داخلية �سواء �اس�ثمارات �جذب �الدول تحاول

وعليھ�. لتتمكن�من�توف���رؤوس��موال�الالزمة�لتمو�ل�اقتصاديا��ا�وجذب�التكنولوجيا�ال���تفتقر�إل��ا

سباب���وء�الدول�سي�ناول��ذا�املبحث�الدور�الذي�يلعبھ��س�ثمار����تمو�لھ�لالقتصاد،�ع���معرفة�أ

النماذج�العاملية�املفسرة���اجة��قتصاديات�للتمو�ل�للتمو�ل�خاصة�ا��ار���منھ،�مع�التعرف�ع���

  .الدول�النامية�ياتمسا�مة��س�ثمارات����تمو�ل�اقتصاد،�للوصول�����خ���ا���معرفة�مدى�ا��ار��

  أسباب���وء�الدول�للتمو�ل�ا��ار��: املطلب��ول 

م�قدرة�املدخرات�املحلية�للدول�ع���تلبية��حتياجات�التنمو�ة،���أت��ذه�الدول�إ���ن�يجة�لعد

العملية�: "أزمة�املديونية،�وال����ع��ب�ق��اض�ا��ار���ألسباب�عديدة�مما�أوقع�الكث���م��ا����ما��س���

�الدائنة،� وعند�انقطاع�حركة�ال���تتم���بحركة�رؤوس��موال����اتجاه�البلدان�املق��ضة�من�البلدان

�ا��ارجية،� �تحدث�أزمة�املديونية غلب��حيان�ي�ون�راجع�لعدم�قدرة�أس�ب��نقطاع����و التدفقات

  .1"البلد�املدين�ع���الوفاء�بال��اماتھ�ا��ارجية

�املدخرات� �قدرة �لعدم �ن�يجة �الوط�� ��قتصاد ��و�تنمية ��ق��اض �من �ال�دف ��ان �أن و�عد

املحلية�ع���تلبية��حتياجات�التنمو�ة،�أصبحت�الدول�تق��ض�ل�سدد�فوائد�الديون�املستحقة�عل��ا�

ضعة�ت�ذات�التمو�ل��جن���مسا�مة�متواس�ثمارا�س�م�� مما�أدى�إ���تفاقم���م�املديونية،�حيث�

                                  
مجلد�جامعة�حس�بة�بن�بوع���الشلف،� ،�مجلة�اقتصاديات�شمال�إفر�قيا،أسباب��شأة�أزمة�املديونية�ا��ارجية�للدول�الناميةقحاير�ة�آمال،��- 1

 .136: ص، 01/12/2005ا��زائر،� ،03العدد�،�02
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��عتمد�ع���فنون�إنتاج�كثيفة� �خلق�فرص�عمل�أل��ا �املالل�� لكن�ال�يخفى�أن�برامج�الديون�. 1رأس

�املالية �وال�بات �واملعونات �املساعدات �برامج �من �أك���خطورة �كأحد��،ا��ارجية �استخدام�ا �يتم حيث

ب�ن�أ�م�أسباب���وء��ومن�2.أ�م�وأحدث�وسائل��ست��اف�املا���ومن�ثم�النقل�العك����للموارد�املالية

  :البلدان�إ����ق��اض�ا��ار���ما�ي��

 
ً
  3:يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي��: �سباب�الداخلية-أوال

والذي��ع���أن�املوارد�املحلية�للدول�عاجزة�عن�تمو�ل��س�ثمارات�مما��:قصور�املوارد�املحلية .1

وال����ع���عن�الفرق�ب�ن�املوارد��شأ�ا��اجة�لتغطية�الفجوة��دخار�ة�عن�طر�ق��ق��اض�ا��ار��،�أ

 .ة�و��ن�ما�يمكن�تحقيقھ�من�مدخرات�س�ثمار�

2.  �� �لتمو�ل �مح�� �ادخار �الدخول��:�نمائية�س�ثماراتغياب �كفاية �عدم �إ�� �ذلك يرجع

أن�خوف�أ��اب��موال�وانخفاض�ا�وكذا�إ���ظا�رة��روب�رؤوس��موال�إ���ا��ارج،�باإلضافة�إ���

طو�لة��جل�جعل�م�يوظفون�أموال�م�����س�ثمارات�املر�حة�قص��ة��جل�مما�يضطر��س�ثماراتمن�� 

 .�ة����ال��اية�عن�طر�ق��ستدانةالدولة�إ���تمو�ل��س�ثمارات�التنمو 

حيث��انت�الدول�تق��ض�بدون�اس��اتيجيات�وخطط��:غياب�سياسة�اق��اض�خار���سليمة .3

ض�ا��ار����و�البديل���سب�لالدخار�املح��،�متناسية�أعباء�وا��ة�وسليمة�وإنما�اعت��ت�أن��ق��ا

� �الديون ��ذه ��حيان، �معظم ��� �تن�� �لم �ل�ا �يخطط ��ان �ال�� ��س�ثمارات �وأن �الدول�خاصة أما

��و� �فقط ��دف�ا ��ان �النفطية �الفوائض �ف��ات ��� �العالم �عاش�ا �ال�� �البحبوحة �ظل ��� املقرضة

�للدول  ���قراض �قصد �عالية �املستمربفوائد �اس�ثمار��ذه�الر�ح �ع�� �قادرة ��انت �أ��ا �ح�ن ��� ،

 .الفوائض

�التقليدية .4 ��نمائية �اعتماد��:ا��طط �خالل �من �النامية �للدول �املديونية �أسباب �أ�م �من �عد

�جذب� �بواسطة �إقام��ا �ع�� �وعملت �الصناعية �الدول �خطط ��شابھ �تنمو�ة ���طط �املدينة الدول

 .دول�املتقدمة����اس��الك�الدت�الالتكنولوجيات��جن�ية�وق

��داري  .5 �ا��ارج��:الفساد �من �املق��ضة ��موال �من �كث��ا �أن �حيث �الدولة �أج�زة ��� املتواجد

،�بدل�اس�ثمار�ا�أ��اب�النفوذ�����ذه�الدول �انت�ت�سرب�ل��ارج�وتودع����البنوك��جن�ية���ساب�

 .���مشار�ع�مفيدة

                                  
،�دون�سنة��شر،�الر�اضترجمة�السيد�أحمد�عبد�ا��الق،�دار�املر�خ،��الدول�النامية�والتجارة�العاملية��داء�و�فاق�املستقبلية،يلماظ�أكيوز،��- 1

 .198: ص
 .63: ص ،2014،��سكندر�ة،�م�شأة�املعارف،�منظمة�التجارة�العاملية�قلعة�است��اف�موارد�الدول�الناميةرمزي�محمود،��- 2
 .67- 59: ص�ص ،2014،�دار�مجدالوي،�عمان،�آثار�العوملة�ع���اقتصاديات�الدول�الناميةنور�الدين�حامد،��- 3



  أساسيات��س�ثمار�وطرق�التمو�ل: ول الفصل�� 

 
57 

�والتص�يع .6 �التنمية �نمط �التنم�:فشل �أن �من�حيث �خاطئ �من�� �أخذت �النامية �البلدان ��� ية

مما��،خالل�النظر�إل��ا�ع���أ��ا�الوصول�باملستوى�املع�����ألفراد�ا�إ���مستوى�مع�شة�الدول�املتقدمة

 .س��الك�ال�����املستوردلال ء�جعل�ا�تضطر�إ���ال��و

القطاع�الزرا���جراء�إ�مال��عتناء�ب�:تد�ي��نتاج�الزرا���وتزايد�ظا�رة�التمدن�العشوا�ي .7

���ظ�رت�ال��رة�إ���املدن�مما�رفع�من�ا��اجات�للمواد�الغذائية��،وتد�ور�مستو�ات�املع�شة�����ر�اف

� �القطاع، �ذلك ��� �اس�ثمار�ة �مشار�ع �غياب �ارتظل �الست�و�التا�� �ا��اجة �الضرور�اتفاع �تلك من���اد

 .ا��ارج

ت�املصادر�ا��اصة�ول�ست�الرسمية�الظا�ر�من�خالل�القروض�ذا�:سوء��سي���الدين�ا��ار�� .8

 .لسلفيات�قص��ة��جل�بدل�الطو�لةوأيضا�ا

 .،�غ���املس�ثمراآلثار�السلبية�لالق��اض�ا��ار��ا���ل�ب .9

 
ً
  1:تتمثل���: �سباب�ا��ارجية�- ثانيا

�الدوالر .1 �سعر�صرف ��:تد�ور �املعلوم �فمن �عل��ا �الطلب �زاد �إذا �العملة �ترتفع�إأن �قيم��ا ن

� �مع �حصل �الدو وكذلك ��سدد �أن �ع�� ��تفاقيات �نصت �ال�� �الدولية �ديو��ا�الدوالر�العملة �املدينة ل

ومع�ارتفاع��ذه�العملة�أدى�ذلك�إ���ارتفاع�ع���خدمة�الديون�للدول�النامية�مما�أدى���ا���ا،�بواسط

  .ز�ادة��ق��اض�ل�سديد�ما�عل��ا�إ��

�الن .2 �والدول �املتقدمة �الدول �ب�ن �التجاري �التبادل �تصدر�ا��:اميةتد�ور �ال�� �املنتجات ب�ن

��ستورد�ا�من�البالد� �واملنتجات�الصناعية�وغ���الصناعية�ال�� �املواد�ا��ام البلدان�النامية�ومعظم�ا

،�الذي�يظ�ر����2املتقدمة،�مما�أدى�إ���انخفاض�حصيلة�صادرا��ا�من�العمالت��جن�ية�وارتفاع�واردا��ا

� �يز�د �مما �املدفوعات ���ز�مواز�ن �بأعباء�صورة �الوفاء �ع�� �البالد �قدرة �و�ضعف �لالستدانة امليل

 3.ديو��ا

�ا��قيقية .3 �أعبا��ا �وز�ادة �أسعار�الفائدة �إال�مدفوعات��:ارتفاع ��� �ما �الدين �خدمة �أن ذلك

�أقساط�الدين،�بمع���أن�أسعار�الفائدة�املرتفعة��ع���أمو��أ �إل��ا �مضافا ك���البد�أن�توجھ�الفائدة

 .ل�توج��ا���دمة��س�ثمارات�وتوسيع�ا،�بدنحو�خدمة�الدين

                                  
 .81- 79، 68- 67: ص�ص ،2014،�دار�أسامة،�عمان�الدول�النامية�وأزمة�املديونية��سباب�وا��لول،عز�زة�بن�سمينة�ب�ت�عمارة،��- 1
2 -�� �ع�� �محمد �غالب، �الناميةحزام �الدول ��� �الزرا�� �القطاع �ع�� �وآثار�ا ��قتصادية ��صالحات �برامج ��شر،�سياسات �بلد �دون �دار�عيداء، ،

 .47: ص ،2012
 .64: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�آثار�العوملة�ع���اقتصاديات�الدول�الناميةنور�الدين�حامد،��- 3
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 1:يمكن�دراس��ا�من�ناحيت�ن: التغ��ات�����سعار�العاملية�للب��ول .4

حيث�أدى��رتفاع�ا��اد�����سعار�إ���وضع�الدول�النامية�غ����:أثر�ارتفاع�أسعار�الب��ول 1.4

�و�ذا �الدين، �وتفاقم �ا��ارج �من ��ق��اض �إ�� �اضطر�ا �خطر�مما �موضع �الدول� ال�النفطية �أن ينفي

��ق��اض� �واصلت �إال�أ��ا �إل��ا �ال��مة ��موال �رؤوس �تدفقات �ف��غم �جيدة �حال ��� ��انت النفطية

 .م��ان�السلع�وا��دمات�ل�ذه�الدول لتنمية�قدرا��ا�النفطية�والس�ب�ا��قيقي��ان������ز�

الدول�النامية�النفطية��ناك�أثر�ع���كال�املجموعت�ن�سواء��:أثر�انخفاض�أسعار�الب��ول 2.4

أو�غ���النفطية،�حيث�أن�النوع��ول�من�الدول�س�تضرر�جراء�انخفاض�مدخولھ�من�العمالت�الصعبة�

ن�يجة�تد�ور�أسعار�الب��ول�وانخفاض�ا،�أما�املجموعة�الثانية�من�الدول�فتتأثر�من�ناحيت�ن�الناحية�

�النفطي �واردا��ا ��لفة �انخفاض ��س�ب �ايجابية �ت�ون �����و�� �الثانية �الناحية �السعر�أما �منخفضة ة

 :�ثار�السلبية�امل��تبة�عن��ذا��نخفاض�ال���تتمثل���

 انخفاض�املعونات�ال����انت�تحصل�عل��ا�من�دول��و�ك؛ - 

�النفطية� -  �الدول ��� ��عملون ��انوا �الذين �عودة ��س�ب �با��ارج �العامل�ن ���م تد�ور

 .دول�غ���النفطيةوال���تمثل�مصدر�رئ�����للنقد��جن���لل

�الصناعية .5 �الدول ��� �النمو �معدالت �البلدان��:تباطؤ ��� �املحقق ��قتصادي �النمو مستوى

�الدول� �تبعية ��س�ب �النامية �الدول �النمو��� �مستوى �غ���مباشرة �بصورة �يحدد ��و�الذي املتقدمة،

��� �ونمو�قوي �اقتصادي �انتعاش ��ناك ��ان �ف�لما �الصناعية، �الدول �إ�� ��ان�البلد��خ��ة �املتقدمة ان

ك���ع���صادرات�الدول�النامية،�وز�ادة����حصيل��ا�من�العمالت�الصعبة�ومن�ثم�ز�ادة�أ�ناك�طلب�

  .قدر��ا�ع����س�ثمار�وال�شغيل�والنمو�وكذا�ز�ادة�قدر��ا�ع���مواج�ة�أعباء�ديو��ا�ا��ارجية�والعكس

 للتمو�ل�ا��ار���قتصادياتالنماذج�العاملية�املفسرة���اجة��: املطلب�الثا�ي

  :�ناك�نماذج�تنمو�ة�عديدة�لتفس���مش�لة�حاجة�البلدان�النامية�للتمو�ل�ا��ار���من�أ�م�ا

 
ً
من�الدخل�القومي،��%10تصل��سبة�ما�يدخر����الدول�النامية�حوا���: نموذج�الفجوت�ن�-أوال

�نحو� �مدخول�ا ��ك���من �ا��زء �توجيھ ��� �تفك���ا �تتم���با�عدام �املرتفع �الدخل �ذات �فئا��ا �أن �س�ب

�س�ثمار�املنتج،�و�عمل�ع���توج��ھ�نحو��نفاق�ع����س��الك�املظ�ري�و��ذا�ف���ل�ست�ذات�اتجاه�

انخفاض�مستوى�فاض�امليل�لالدخار�يؤثر�ع���وانخ. إنتا���كما�حال�امل�شآت�ذا��ا����الدول�الصناعية

أي��نخفاض����حصيلة�املوارد�املحلية�املتاحة،�مما�يضطر�ا�إ���ال��وء�للتمو�ل��،ال��اكم�الرأسما��

ا��ار���لتلبية�متطلبات��نفاق�ع����س�ثمار�و���املحصلة�ال��ائية�تظ�ر�ما��س���بالفجوة��دخار�ة�

                                  
 .67- 65: ص�ص�نفس�املرجع�السابق، - 1
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نھ�إذا�قصر�الناتج�املح���عن�توف���دخل��ا���أأي�. املطلوب�و�دخار�املتحقق و���الفرق�ب�ن��س�ثمار

الستخدامھ����تمو�ل��س��الك�وت�و�ن�املدخرات�ال�افية�لالس�ثمار،�تظ�ر�فجوة�املوارد�املحلية�ال���

    1.تنعكس����ش�ل���ز�والذي�يحتاج�إ���تمو�ل�خار��

� ��س�تھ �ما �ا��ارجية �التجارة �ا�%20تمثل ����من �مصدر�م�م �تمثل �و�� ��جما��، �املح�� لناتج

�والدول� �داخليا، �إنتاج�ا �ال�يمكن �ال�� �السلع �ع�� �حصول�ا �جانب �إ�� �الصعبة �العمالت �ع�� ا��صول

النامية�تمتاز�بتصدير�سلعة�رئ�سية�أو�عدد�محدود�من�السلع�و�س�ب�التقلبات����الطلب�ال���تحصل�

لة�ظروف�الطلب�والعرض�الدولي�ن�عملت�ع���خفض�أسعار�ع���تلك�السلع�ومحص ���السوق�الدولية

الصادرات�ل�ذه�الدول�مما�أدى�إ���انخفاض�عائدا��ا،�و���املقابل�ارتفعت�أسعار�واردا��ا�وتصاعدت�

�ا��ارجية،�فتظ�ر�الفجوة� �واختالل�����ي�ل�التجارة ���ز����امل��ان�التجاري �ينجر�عنھ �مما الت�اليف

  2:ولتغطية��ذه�الفجوة�فإ��ا�ت��أ�إ��ب�ن�الواردات�والصادرات،�

�ذا�ي� - �اكتفاء �عدم �من ��عانيھ �ملا ���ائيا �فيھ �التحكم �باإلم�ان �ل�س �ألنھ ��ست��اد، �من التقليل

 قص����التكنولوجيا؛لنة�تحتاج�است��اد�قطع�الغيار�وصناعات�مصنع

�سواء - �ا��ار�� �التمو�ل �إ�� �خارجية�ال��وء �قروض �ش�ل �ال�ت �� �ح�� ضطر�إ���أو�اس�ثمارات

 .تخفيض�املوارد�املخصصة�لالس��الك

� �ف�ل�من�فجوة�املوارد�املحلية �و�دخارات( savings gapوعليھ وفجوة�) الفرق�ب�ن��س�ثمارات

ن�� �ل�من� 1966تمثالن�ما�صاغھ�سنة�) الفرق�ب�ن�الواردات�والصادرات( forex gapالتجارة�ا��ارجية�

� �الفجوت�ن �نموذج �وسموه ��شانري �و�ول�س �باملش�لت�ن�، to gaps modelس��وت �يختص الذي

��ات�ن� �سد ���دف �ي�ون �و�ستدانة �ا��ار�� �للتمو�ل �الدولة �و��وء �النامية، �للدول ا��و�ر�ت�ن

 3.الفجوت�ن

� �نموذج �إ�� ��س�ند �النموذج ��ذا �ت�ناول �ال�� �الدراسات �م) دومار-�ارولد(أغلب �ينطلق ن�الذي

املعادالت�التعر�فية�للدخل�القومي�ال���تو���ال��ابط�ب�ن�الفجوت�ن�وا��اجة�إ���التمو�ل�ا��ار��،�إذ�

  :أن

  ا��اجة�إ���التمو�ل�ا��ار��= فجوة�التجارة�ا��ارجية��–فجوة�املوارد�املحلية�

                                  
 .18- 17: ص�صالتمو�ل�الدو��،�مرجع�سبق�ذكره،�عبد�الكر�م�جابر�الع�ساوي،��-1

  .21-18: ص�ص نفس�املرجع�السابق، - 2
  .296: ص ،2014،�ة�حسن�العصر�ة،�ب��وتمكتب�دراسات����التنمية��قتصادية،عبد�اللطيف�مصطفى،�عبد�الرحمان�بن�سانية،��- 3
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�مدة�مستقبلية،� �ول�س �ماضية �خالل�مدة �الفجوت�ن �ضرورة��ساوي وقد�أكد��قتصادي�ن�ع��

�ي�تج�من�سلع�اس�ثمار�ة�أ �إل��ا�ما ي�أن�الدخل��عد�إنتاجھ�يمثل�ما�ي�تج�من�سلع�اس��الكية�مضافا

  1:بالش�ل�الر�ا����توضع�املعادلة�التالية) الصادرات(فضال�عن�السلع�ال���تتجھ�إ����سواق�ا��ارجية�

Y= C + I + X 

Y :الدخل�  

C :�س��الك�  

I :�س�ثمار�  

X :الصادرات�  

�السلع��أما �لشراء �ينفق �وما ��س��الكية �السلع �لشراء �ينفق �ما �ف�و��ساوي �إنفاقھ ��عد الدخل

  :نإخار�وعند�تحقق�شرط�توازن�الدخل�فاملستوردة�وما�ال�ينفق�يتجھ�إ����د

Y = C + M + S 

: حيث� M ���الواردات��  

Y = Y 

C + I + X = C + M + S 

I + X = M + S 

   :بإعادة�ترت�ب�املعادلة�تصبح

M – X = I – S  
  عناصر��ضافة= عناصر�ال�سرب�

النقص����فومنھ�إذا�ظ�رت�فجوة�ادخار�ة�أي�إذا��ان��س�ثمار�املطلوب�اك���من��دخار�املتاح،�

  .�س�ثمارات��سد�من�خالل�النمو����الواردات

��نتاج �السلع �است��اد �ز�ادة �ع��ا �ت��تب �الدول �تنفذ�ا �ال�� ��س�ثمارات ��� �ونظرا�الز�ادة ية

��س�ب� �وذ�ب �أجن�ية �عمالت �من �الدولة �تملكھ �ما �ضعف �وكذا �املتاحة، �املحلية �املدخرات ملحدودية

إ���الداخل�خالل� ھ����ال��اية�يتم�التمو�ل�عن�طر�ق�ا�سياب�رأس�املال��جن��فإنانخفاض�صادرا��ا�

  2.الف��ة�نفس�ا

 
ً
�روستو�- ثانيا �والت �وصول�: نظر�ة ��غية ��س�ثمار، �معدل �رفع �ضرورة �ع�� �ال��ك����نا تم

ليصبح�قادرا�ع����سي���ذاتھ�بذاتھ�أو�ما��س���بمرحلة�النمو���Take Offقتصاد�إ���مرحلة��نطالق�

  self-sustained growth.3الذا�ي�

                                  
 .21- 20: ص�صالتمو�ل�الدو��،�مرجع�سبق�ذكره،�عبد�الكر�م�جابر�الع�ساوي،��-1
 .21 : ص نفس�املرجع�السابق، -2

  .17: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�التمو�ل�الدو��رائد�عبد�ا��الق�عبد�هللا�العبيدي�وآخرون،��- 3
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ً
��املح���فالبد�يرى�انھ�طاملا�توجد�معوقات�كث��ة�أمام�الت�و�ن�الرأسما�: نظر�ة�سامولسن�- ثالثا

من��ت�ال�ع���املصادر�ا��ارجية،�مو��ا�أن�املش�لة�ا��قيقة����البلدان�النامية��و�ضعف��دخار�

�إ��� �ا��اجة �أمام �امل��ايد �ا��اري ��س��الك �تنافس �ظا�رة �تتج�� �حيث �الفق��ة، �املناطق ��� خاصة

�قدر�ض� �توجھ ��� �والن�يجة �الندرة �من ��عا�ي �ال�� �لإلسراع�اس�ثمار�املوارد ��س�ثمارات �من �جدا يل

  1.�عملية�التنمية��قتصادية

 
ً
�املجتمع�لفائضھ�: نظر�ة�بول�باران�-را�عا �ا��ار���تتولد�جراء�فقدان �للتمو�ل �ا��اجة يرى�أن

) الفع��(�قتصادي�عن�طر�ق�تحولھ�إ���الدول��ستعمار�ة،�لذا�يجب�التمي���ب�ن�الفائض�ا��قيقي�

�املتحق ��دخارات �و�� �و�التا�� ��عد، �غ���املستغلة ��دخارات �و�� �ال�ائن �والفائض �فعال، �من�فإنقة ھ

املحتمل�أن�ي�ون�الفائض�ال�امن�اك���من�ا��قيقي،�و�نا�ت��ز�املش�لة����كيفية�جعل��دخار�املمكن�

  2.متحققا�فعال،�وذلك�عن�طر�ق�إجراء��عديالت�جذر�ة�����قتصاد�القومي�لتعبئة��ذا�الفائض

 
ً
�و�من�مؤ�دي�بول�باران،�حيث�يدعو�إ���البحث�عن�أسباب�ال�در����: نظر�ة�ن��ك�سھ�-خامسا

�من� �نوع �ف�� �النامية، �البلدان ��� �املال �رأس �ت�و�ن �وسائل �من ��دخار�لت�ون �تؤثر�ع�� �ال�� املوارد

�من ��ل �الطرح ��ذا �إ�� �و�نظم �من�: �دخار�ال�امن، �وغ���م �وسم���أم�ن �سانتوس �دوس �سو���، بول

اللذين�يؤكدون�وجود�العالقات�غ���املت�افئة�ب�ن�البلدان�املتقدمة�والنامية،�الذي�يجعل�من�املستحيل�

  3.أحيانا�ع����ذه�الدول�أن�تتحرر�اقتصاديا�من�التبعية

يالحظ�ع���نموذج�الفجوت�ن�ونظر�ة�والت�روستو�أ��ما�تف��ضان�وجود�الشروط�الالزمة�للتنمية�

اقع�عكس�ذلك�يضاف�أيضا�أن��ناك�عوامل�خارجية�خارج�إرادة��ذه�البلدان����البلدان�النامية،�والو 

  4.بحكم�تبعي��ا�اقتصاديا�للنظام��قتصادي�العال���الذي��سيطر�عليھ�الدول�املتقدمة

  كأسلوب�لتمو�ل��قتصاديات�س�ثمارات� جذب�: املطلب�الثالث

للدول�خاصة�من�ناحية�جذ��ا�لألموال�والتكنولوجيا�الالزمة� �عد��س�ثمارات��جن�ية�م�مة�جدا

النامية،�والدول��قل�نموا�وذلك�لدعم�برامج�التنمية�و�رامج��صالحات��قتصادية،�وتفضل�الدول�

النامية��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة�أل��ا�جزء��ام�من�حل��زمة��قتصادية�و�جتماعية�ال����عا�ي�

لدول،�إال�أن�عملية�جذب�املز�د�من��س�ثمارات��جن�ية�املباشرة�لم��عد�باألمر�الس�ل����م��ا��ذه�ا

�ا �سواءظل �الدول �وس�� �الدولية ���ذ�ملنافسة �النامية �أو �إل��ااملتقدمة ��س�ثمارات �من �املز�د �ب
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لكية�ومزايا�ن�املس�ثمر�ن�ي�تقون�موطن��س�ثمار�وخاصة�مسألة�املأل �باعتبار�ا�أسلوب�م�م�للتمو�ل،

فنجاح�الدول�النامية����جذب�الكث���من��1.املوقع�إضافة�إ����ستخدام�الداخ���و��م�السوق�املح��

   2:�س�ثمارات��جن�ية�يتطلب�اتخاذ�مجموعة�من��جراءات

�الس - �ا��وانب �املس�ثمر��جن�� �الحظ �فإذا �واستمراره �املؤس��� �للقصور ��س�ثمارات�إلبية ن

للبلد�املضيف�س�تضاءل�وعليھ�يجب�ع���الدولة�الراغبة����استقطاب��س�ثمارات�الداخلية�

 �جن�ية�تقو�ة�ا��انب�املؤس����والب���التحتية�ح���ال�ت�ون�عامل�نفور�بدل�جذب؛

 ؛عن�طر�ق�منح�ا��س�يالت�استقطاب�الشر�ات�متعددة�ا���سيات -

 وضع� -
ُ
 ؛من�املس�ثمر��جن���أمان�اس�ثماره،�ح���يضطر��شر�عية���ماية��س�ثمارات��جن�يةأ

 س�ثمارات؛� �س�يل�إجراءات�دخول� -

 تقديم�حوافز�وضمانات�مناسبة؛ -

 .استحداث�و�االت�لدعم�و���يع��س�ثمارات��جن�ية -

�للدول� ��س�ثمارات �واستقطاب �جذب �ع�� ��عمل �ال�� �املختلفة ��ساليب �من �غ���ذلك وا��

��ز�ادة�املشاركة�ب�ن�الشر�ات�املحلية�والشر�ات�دولية�ال�شاط،�النامية،�و�سا�م�جذب��س�ثمارات��

وس�ولة�انتقال�املعرفة�التكنولوجية�واملعلومات�فيما�بي��ا�مما��سمح�للدولة�باس��داف�جذب�أ�شطة�

  .3البحث�والتطو�ر�من�أجل��نتقال�إل��ا��عد�ذلك

� �فل�ست ���سب �اختيار��س�ثمارات �املضيفة �النامية �الدول �املح��،�ع�� ��قتصاد �تخدم �ل�ا

ك���منافع�ممكنة�وتحمل�أقل�الت�اليف،�كما�أن��عض�القطاعات�ا��ساسة�ال�أع����وذلك�ل��صول 

�ال��� �والصناعات �الوط�� ��من �وقطاعات �الوط�� �الدفاع �كصناعات �دخول�ا �لالس�ثمار��جن�� يمكن

. ر�ا�من�الصناعات��س��اتيجية�للبالدتتمتع�بدرجة�كب��ة�من�ا��ماية�من�قبل�الدولة�املضيفة�باعتبا

أيضا�ع���الدولة�عدم��سراف����منح�ال�س�يالت�بل�تركز�ع���ا��وافز�ال���تخدم��س�ثمارات�املفيدة�

  ...4للبلد��ال������ع�العمالة�الوطنية

  مسا�مة��س�ثمارات����تمو�ل��قتصاد����الدول�النامية: املطلب�الرا�ع

�ا��ديثة�ومياه�الشرب�النظيفة�والتغذية� �للب���التحتية �نموا�افتقارا تواجھ��قتصاديات��قل

�مبكرة �وفاة �إ�� �يؤدي �الفقر�مما ��س�ب ��و�. ال�افية �البلدان �ل�ذه �املصدر�الرئ���� �ي�ون �ما وغالبا

                                  
 .75- 74: ص�ص ،2013،�دار�النعمان،�ا��زائر،�النظام�التجاري�الدو���وحقوق�الدول�الناميةبن�زغيوة�محمد،��- 1
 .168-167: ص�ص��سي���مخاطر��س�ثمار��جن���املباشر�مع�إشارة���االت��عض�الدول�العر�ية،�مرجع�سبق�ذكره،يوسف�مسعداوي،��- 2
 .148: ص ،2010،�دار�املس��ة،�عمان،�التخطيط�والتنمية��قتصاديةوادي،�أحمد�عارف�العساف،�محمود�حس�ن�ال�- 3
 .130- 129: ،�ص�ص�س�ثمار��جن���املباشر����البلدان�ال���تمر�بمرحلة�انتقال،�مرجع�سبق�ذكرهز�دان�محمد،��- 4
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�حالة �يخلف �و�و�ما �تحتاج�ا، �ال�� �السلع �الكث���من �است��اد �إ�� �يضطر�ا �مما �عدم��الزراعة، من

  . �ستقرار�السيا����وا�عدام��من�و�طلق�ع����ذه��قتصاديات�بالدول�النامية

�الدول� ��و�� �املجموعة �تمثل ��قتصادي، �املستوى �حيث �من �مجموعت�ن �إ�� �العالم يقسم

�النامية،� �الدول ��� �الثانية �واملجموعة �العالم �س�ان �ر�ع �بحوا�� �يقدر�س�ا��ا �وال�� �صناعيا، املتقدمة

عدد�: ال���تمثل�تقر�با�ثالثة�أر�اع�س�ان�العالم،�للتفر�ق�ب�ن�املجموعت�ن��ناك�عدة�معاي���من�أ�م�او 

  .�طباء،�اس��الك�السعرات�ا��رار�ة،��ي�ل��نتاج،��سبة��مية�ومستوى�الدخل

��داري،� �والفساد ��نفجار�الس�ا�ي ��س�ب �الفرد �دخل �مستوى �بانخفاض �النامية تمتاز�الدول

يمتاز��ي�ل��نتاج�ل�ذه�الدول�بارتفاع�عدد�العامل�ن����القطاع�الزرا���وت��كز�صادرا��ا����عدد��كما

محدد�من�السلع����صورة�مواد�أولية،�وت�ون�املردودية�منخفضة��س�ب�قلة��يدي�العاملة�املدر�ة،�

عليھ�فإن�النتائج�ال���أما�العامل�الثالث�ف�و�قلة�رؤوس��موال�و . مما�يؤدي�إ���ارتفاع��سب�البطالة

                     :ت��تب�عن�نقص�رؤوس��موال�املس�ثمرة����الدول�النامية���

  انخفاض�مستوى�دخل�الفرد�ا��قيقي؛ - 

 ضعف�القدرة�ع����دخار؛ - 

  .ضعف��نتاج�وتد�ي�الدخل - 

� �أو�لتطو�ر��س�حيث �املشار�ع �إلقامة �التمو�ل �نقص �مش�ل �من �النامية �البلدان ثمارات��عا�ي

  1:واملشار�ع�القائمة،�وذلك�راجع�لقلة�املوارد��دخار�ة���ا�وال���تضيع��س�ب

 ؛وال����س�ب�انخفاض��نتاج�وقلة�استغالل�املوارد�الوطنية�البطالة�بأنواع�ا -

 ؛،�والذي�ينجر�عنھ��عطيل��موال�وعدم�اس�ثمار�ا�كتناز -

 التصرف�غ���العقال�ي�بالنقد��جن��؛ -

 غ���العقال�ي�العام�وا��اص؛�س��الك� -

 .�روب�رؤوس��موال،�باإلضافة�إ���ال��رب�الضر��� -

��س�ثمار� �ثم �شأنھ�أن�يرفع�من�معدل��دخار�املح���ومن �من ��ذه�املدخرات�الضا�عة و�عبئة

�إ��� �وا��اجة �املحلية �املوارد �فجوة �من �ستقلل �وإنما ��فراد، �مع�شة ��ضرار�بمستوى �دون املح��

ا��ار���فاالدخار��و�املصدر�الرئ�����لالس�ثمار�الذي�سيعمل�بدوره�ع���جذب�التمو�ل�الالزم�التمو�ل�

                                  
  .18: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�التمو�ل�الدو��رائد�عبد�ا��الق�عبد�هللا�العبيدي�وآخرون،��-1
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��س�ثمارات� �مع ��دخارات �تتطابق �حينما �يحدث ��قتصادي �فالتوازن ��قتصاد �تدو�ر���لة إلعادة

  1:لكن�ذلك�صعب�خاصة�����قتصاديات�النامية�ملا��عانيھ،��س�ب

 ضعف�استغالل�املوارد�املتاحة؛و ��قتصاديةوه�الب�ية��نتاجية�و�ش -

 تزايد��س��الك؛باإلضافة�إ����تراجع�مدخرات��فرادو �انخفاض�الدخول  -

 انخفاض��نتاجية؛�و �قلة�التكنولوجيا -

  ...ارتفاع�معدالت�الت��م -

�إلدارة� �وكذا �املدخرات ��� ��نخفاض �لتعو�ض ��جن�ية ��س�ثمارات �جذب �ع�� �البلدان �عمل

�قتصاد،�لكن�عملية�خروج��س�ثمارات�بصورة�مفاجئة�من��قتصاد�ينجر�ع��ا�عدة�سلبيات���لة�

  2:م��ا

 انخفاض�سعر�صرف�العملة�الوطنية؛ -

 تد�ور�أسعار��صول�العقار�ة�واملالية؛ -

 تد�ور�معدالت�الر�حية؛و ��بوط��سعار  -

 تزايد�ال��ز����م��ان�املدفوعات؛ -

 است��اف��حتياطات�الدولية؛ -

 .قدان�ثقة�املس�ثمر��جن���بالسوق�املحليةف -

�من� �لھ �ملا �ال��وض، �ع�� �قادرا �املضيف ��قتصاد �ع�� ��بقاء ��� ��سا�م �فاالس�ثمارات وعليھ

  3:منافع�للدول�املضيفة�م��ا

 توف���التمو�ل�للشر�ات�املحلية؛ -

ت�شيط�ا�والرفع�تطو�ر��سواق�املالية�من�خالل�دخول�املس�ثمر�ن��جانب�إل��ا�والعمل�ع��� -

من�كفاء��ا�بواسطة�املشار�ات��جن�ية�وجذب�التقنيات�املالية�ا��ديثة�ال����س�م����جذب�

 .التدفقات�املالية�وا��فاظ�ع���ا�سيا��ا�نحو�الداخل

�تختلف� �وال�� �املعروفة �بالطرق ��س�ثمارات ����يع �ع�� �العمل �أن �إ�� �التوصل �تم �سبق ومما

بلدان،��عمل�ع���جذب��س�ثمارات�إ���داخل�الدول،�فتبدأ�املشار�ع�حسب�وج�ات�النظر�وطبيعة�ال

بالنمو�لتدور���لة��قتصاد�و�بدأ��نتاج�الذي�يحتاج�إ���قوى�عاملة�مما��س�م����القضاء�ع����سب�

                                  
  .19: ص�نفس�املرجع�السابق، -1
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من�البطالة،�ثم�يرتفع�الطلب�ع���املنتجات�مما�يرفع��ر�اح�وتز�د�معھ�دخول��فراد،�فينصرف�جزء�

من��دخار�املح���و�و�ما����ع�ع����س�ثمار�الذي�ت�ون�ن�يجتھ�ارتفاع���ذه�الدخول�ل��فع معت���من

الدخل�الوط���وتحقيق�معدالت�نمو�معت��ة،�وتوفر��موال�الالزمة�للبلدان�ال�يجعل�ا�مضطرة���ذب�

 .�ذه��موال�من�ا��ارج�عن�طر�ق�القروض�ا��ارجية

�ف ���اجإوعليھ �املفسرة �النماذج ��ل �ضعف�ن �ع�� �تنصب �ا��ار�� �للتمو�ل �النامية �الدول ة

�من� �النامية �الدول ��عانيھ �ما �أو��س�ب �لألفراد ��دخاري �الو�� �قلة ��س�ب �سواءا �املحلية املدخرات

ضعف����ال�يا�ل�والدخول�ال���تضعف��س�ثمارات،�فتصبح�بحاجة�إ���اق��اض�خار����سد�حاجات�

نمية�داخل��ذه�البلدان�ح���لو��ان�التقدم�طفيف،�إال�انھ����أفراد�ا�وكذا�للقيام�بمشار�ع�تحرك�الت

�ل�ا��االت�ستقع����إش�ال�اك���و�و�املديونية�ا��ارجية�وتفاقم�أعباء�خدمة��ذه�الديون،�ما�ينجر�

  .عنھ�املس���بالتبعية�وال���تثقل��ا�ل�البلدان�النامية�أك���من�الديون�وأعبا��ا

التمو�ل�لالقتصاديات�ت��تب�عنھ�مجموعة�من��ثار�السلبية���عتماد�ع���الديون�ا��ارجية���

من�بي��ا�إضعاف�قدرة�البلد�ع����ست��اد،�حيث�أن��موال�املتأتية�من�الصادرات�والتمو�ل�ا��ار���

تذ�ب���دمة�الديون�وأعبا��ا�وكذا�لالس��الك�املح���الضروري،�باإلضافة�إ���تد�ور�معدالت��دخار�

�أك���فأ ��و� ك��املح�� �ا��ار�� �والتمو�ل �محليا، ��س�ثمار�املمول �ملعدالت �ضعف �من �ينجر�عنھ وما

� �الدول �مدفوعات ���ز�مواز�ن ��� �الرئ���� �الس�ب ���ا،��م��ا�الناميةخاصة �الت��م �معدالت وارتفاع

 .�ع���أن�التمو�ل�ا��ار����و�نقمة�قبل�أن�ي�ون��عمة�تخرج�الدول�النامية�من�ذائق��اوالذي�

  :الفصلخالصة�

��مثــل �عت�ــ��عمليــة�ز�ــادة�الطاقــات��نتاجيــة�للــدول�وتــوف���رأس�املــال�الــالزم�لالســ�ثمار�الطر�ــق

الســـتخدام��طر�ـــٍق �إيجـــاد�املجتمـــع�يفـــرض�ع�ـــ�لتحقيـــق�التنميـــة��قتصـــادية،�ذلـــك�أن��نطـــالق�للتقـــدم�

ثمارات�مـــــن�مــــــوارده�ا��اصـــــة�اســـــتخداما�فعـــــاال،�لـــــذلك��ـــــان�البحـــــث�عـــــن�ســـــبل���ـــــ�يع�وت�شـــــيط��ســـــ�

و�ــــذلك�أ�ــــ�ت�. ��شــــغاالت�الك�ــــ�ى�ل���ومــــات�وواضــــ���السياســــات��قتصــــادية��ــــ��مختلــــف�البلــــدان

�صــــورة�و  جملــــة�مــــن�التحــــديات�عمليــــة�إدارة�سياســــات�التنميــــة��قتصــــادية��ــــ��العصــــر�ا��ــــديث�تتطلــــب

بالـــــدخول��أساســــية�تحر�ــــر�ســــوق�رأس�املــــال�و��ــــ�يع��ســـــ�ثمار�املح�ــــ��والســــماح�لالســــ�ثمارات��جن�يــــة

ذلــك�أن�القضــاء�ع�ــ��التخلــف��قتصــادي��ــ��الــدول�خاصــة�الناميــة�م��ــا�ال�. و��ــ�يع�ا��ــ��إطــار�التنميــة

يمكــن�أن�يــتم�بطر�قــة�عفو�ــة�بــل�البــد�مــن�اتخــاذ��عــض��جــراءات�و�إتبــاع��عــض�السياســات�املعتمــدة��ــ��

  .ب�يان�و�ي�ل��قتصادي����غ
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باإلضــــافة�ا�ــــ��دراســــة�معــــالم��ســــ�ثمار��ــــ�� لالســــ�ثمارتنــــاول��ــــذا�الفصــــل�ا��وانــــب��ساســــية�إذ�

قــــام�املفكــــرون�الفكــــر��قتصــــادي�عنــــد��ــــل�مــــن�الكالســــيك،�مــــاركس،�كي�ــــ��و�ــــ��الفكــــر��ســــالمي،�حيــــث�

ال�بالعمليـة��سـ�ثمار�ة�مـن�خـالل�عـدة�عناصـر،�أمـا�مـاركس�فقــد�املـ�الكالسـيك�بـر�ط�عمليـة�تـراكم�رأس

املــال��ــو��ســ�ثمار�وقــام�بنظر�تــھ�ع�ــ���ــذا��ســاس،�ب�نمــا�يــرى�أن��مــر�الــذي�يحــدد���ــم�رأس� اعت�ــ�

كي�ــــ���ســــ�ثمار�بأنــــھ��ضــــافة�ا��اليــــة�لقيمــــة�املعــــدات�الرأســــمالية�ال�ــــ��نتجــــت�مــــن�ال�شــــاط��نتــــا����ــــ��

الف�ـ�ة�املعنيـة،��ــو�متغ�ـ��مسـتقل�أي�أنــھ�عكـس��سـ��الك�الــذي�رأى�أنـھ�مسـتقر��ســ�ب�القـانون�النف�ــ���

�ســــ�ثمار�يتوقــــف�ع�ــــ��أمــــور�أخــــرى�غ�ــــ��الــــدخل،��ــــ��حــــ�ن��ــــ�ع��قتصــــاد��ســــالمي��لالســــ��الك،�لكــــن

كمــــا�تنــــاول�الفصــــل�دراســــة�التمو�ــــل�ومختلــــف�طرقــــھ،�. �ســــ�ثمار�وفــــق�مــــا�تقتضــــيھ�الشــــر�عة��ســــالمية

  .وصوال�ا���الدور�الذي�تلعبھ��س�ثمارات����تمو�ل��قتصاديات،�خاصة�النامية�م��ا

�.�ثمار�ة�متوفرة�لك��ا�تحتاج�فقط�إ����سي���محكم�من�قبل�الدول�للنجاحفالبدائل��سوعليھ�

���ذه�وعيب ��ولية �املواد �من �واحد �تصدير�نوع �ع�� �اعتمدت �أ��ا �النامية �مصدر�و الدول �أصبح الذي

بد�من�الدول�ح���ت��ض�ال ��ذه�وتم�اعتباره�بديل�اس�ثماري�غ���كفؤ�وأصبح�لزاما�ع���،��ديد����ال��اية

  .بديل�اس�ثماري�آخر�ال�ينضب�وال���دد�وجود�ا،�و�و�ما�تم�التطرق�إليھ����الفصل�الثا�ي�ختيار ا
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  :تم�يد

�ع�ب�ن�من �ال�� �مصادر�الطاقة �� أ�م �الوقود ��ان ���سان �رف�ا �القدم�حفوري �منذ �وجد الذي

�أ�مية �من �لھ �ملا ��سود �بالذ�ب �البعض �سماه �والذي �النفط �إ�� �الفحم �من �وتدرج �كب��ة �و�كميات

��ا�ذلك�أن�تجدده�أقل�أ�الكث��ون�من�أ�ل��ختصاص�ت�ب�ال��لھ���اية�ال�محالة�و  يبقى�أن لكن. كب��ة

ف�ان� ،�ذه�مثل�ملش�لة�النضوبأمن�الدول�تفكر����بديل�وحل��الكث�� �لجعمما�،�من�سرعة�اس��الكھ

و���طاقات�مستمدة� .ال�تنضب�ومعدل�تجدد�ا�أسرع�بكث���من�معدل�اس��الك�اطاقات��التوجھ�نحو 

  .من�الشمس�والر�اح�وغ���ما

،�فقد��انت�ن�القرارات�ال���س�تخذ�اليوم�ستؤثر�ع���حياة�ا��ميع�لعقود�الحقة�من�الزمانوأل 

���� �البدء �أجل �من �والدو��، �الوط�� �الصعيدين �ع�� �بالغة، �أ�مية �تك���� ��غ���املناخ �م�افحة قضية

  .نحو�طاقات�صديقة�ل�اعملية��نتقال�الطاقوي�من�الطاقات�الناضبة�امللوثة�للب�ئة�

بدأ�����رتفاع�من��،�فإن��س�ثمار وألن�أسعار��س�ثمار����الطاقات�املتجددة�بدأت����التناقص

�التجر�ة� �بي��ا �من �املجال ��ذا ��� �ل�ا �سوقية �حصة �اك�ساب �إ�� ��س�� �ال�� �الدول �مج�ودات خالل

ع���مدينة�امللك�عبد�هللا��سعودية�من�ج�ودلكة�العر�ية�ال�ملانية�العاملية�باإلضافة�إ���ما�بذلتھ�املم

� �النوو�ة، �والطاقة �املتجددة �إ��للطاقة �قسم �الذي �الفصل ��ذا �خالل �من �فيھ �التفصيل �تم �و�و�ما

   :املباحث�التالية

 ؛صادر�الطاقو�ة�التقليدية�الناضبةامل: املبحث��ول  - 

 ؛حديثة ائلالطاقة�املتجددة�كبد�س�ثمار����مصادر�: املبحث�الثا�ي - 

 .الطاقات�املتجددة�س�ثمار����التجارب�النا��ة����مجال�: املبحث�الثالث - 
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  صادر�الطاقو�ة�التقليدية�الناضبة�امل: املبحث��ول 

�حيث� �ا��لق، �بداية �منذ ���سان �عقل �شغلت �ال�� ��مور �أ�م �من �والغذاء �واملاء �الطاقة �عد

تم�حيث�. جل�البقاء�ع���سطح��رضأك���وتفك��ه����أثناء�صراعھ�من��انت�شغلھ�الشاغل�و�مھ��

�امل ��ذا �خالل �من �ومصادر�ا �الطاقة �تطور �سرد �س�ب�املغ���بحث �وت�يان �النفط �أ�م�ا �ومن تجددة

  . ضرورة�التخ���عنھ�كمصدر�رئ�����للطاقة�����ذا�العصر

  مفا�يم�عامة�حول�الطاقة�ومصادر�ا: املطلب��ول 

� �املطلب ��ذا �خالل �من �بالطاقةس�تم �العناصر�ا��اصة �من ���ملة �تط�ءابد�،التطرق ور�ا�من

  .ومف�وم�ا�وصوال�إ���أش�ال�ا

 
ً
�ان�التحول����الطاقة�أطول�مما�يمكن�تخيلھ،�ففي�البداية�اعتمد� :تطور�الطاقة�شأة�و  -أوال

���غذائھ�و�انت�أدوات�العمل�مركبة���سان�ع���قوتھ�الذاتية�الناتجة�عن�الطاقة�الكيميائية�ال�امنة�

ا��شب���ان����املقام��ول �،ثم�بدأت�ال�شر�ة�باستخدام�الكتلة�ا��يو�ة�كطاقة. من�ا���ارة�والع���

���املرحلة�الثانية�اك�شف���سان�النار�مما�و،�1باإلضافة�إ���مخلفات�املحاصيل�والنفايات�ا��يوانية

  . رفتھ�ليتحصل�عل��ا�عن�طر�ق��حت�اكساعده�ع���مواج�ة�الطبيعة�ثم�تطورت�مع

مما�سا�م���� �علم���سان����املرحلة�التالية�عملية�تدج�ن�ا��يوانات�فاستخدم�ا�كقوة�جر،

�الس�ان �عدد �ز�ادة �نتائجھ ��انت �الذي �وتوف���الغذاء ����ار�ا��ار�ة�. تطو�ر�الزراعة �قدرة �اك�شف ثم

مسافات�طو�لة�فاستخدم�ا�لتحر�ك�ونقل�أمتعتھ�من�م�ان�ع���تحر�ك�جذوع����ار�الطافية�ونقل�ا�

�آخر �صـ�ر�ما�2إ�� �عمليـة �أن �إذ �وال��ونز، �النحاس �اك�شاف ��عد ��س�يا �الطاقة �استعمال �وتوسع ،

�ميـات�كبيـرة�مـن��خشاب،��عد�اتحتاج�إ���طاقة�عالية�وال����انوا�يحصلون�عل��ا�من�خالل�حرق�ك

�امل �طاقة �استخدام �عمليات �ا��بوبتطورت �وطحن �الري �أعمال ��� �بدأ����و .3ياه �الوسطى العصور

- 1764(استخدام�الفحم�ا���ري�واخ��اع�املحرك�البخاري�من�قبل�امل�ندس��سكتلندي�جيمس�واط�

��1865عد�ا�أك�شف�النفط�سنة�. الذي�استخدم�����شغيل�السفن�والقطارات�و�الت��خرى ) 1775

للطاقة�إال�خالل�الر�ع�الثا�ي�من�القرن�العشر�ن�لتوفره�بكميات�ولم�ين�شر�استخدامھ�كمصدر�رئ�����

�من� ��ول �النصف �خالل �الك�ر�اء �لتوليد �الرئ�سية �مصادر�الطاقة �كأحد �املياه �طاقة �ودخلت كب��ة،

                                  
1 - IHS Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA), Energy Vision 2013 Energy transitions: Past 

and Future, World Economic Forum, January 2013, p: 13. 
 ،http://www.addustour.com: ،�متوفر�ع��2006 ،ومستقبل�الطاقة����العالم.. التطور�التار����ملصادر�الطاقةعبد�الرحمن�التمي��،��- 2

16/03/2017 ،03:24 pm.  
 .04: ،�ص2005،�عدنية،��ردن،�وزارة�الطاقة�وال��وة�املمفا�يم�ا،�أنواع�ا،�مصادر�ا: الطاقةعبد�املطلب�النقرش،��- 3
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القرن�العشر�ن،�أما�الطاقة�النوو�ة�فقد�بدأ�استعمال�ا����إنتاج�الك�ر�اء�منذ�ا��مسي�يات،�ثم�بدأت�

�الص �خاصة ��خرى�الدول �الطاقة �أنواع �والتطو�ر�الستغالل �البحث �ألعمال ��موال �بتخصيص ناعية

  1.الصديقة�للب�ئة

 2016مليار��سمة�سنة� 07.53و 07.44و�ما�أن�س�ان�العالم����ز�ادة�مستمرة�حيث�بلغ�عدد�م�

��2،على التوالي 2017وسنة  �العاملية �الس�انية �تقر�ر�التوقعات �يتوقع �س�ان�2015كما �عدد �يصل �أن ،

ن�معظم�أ،�حيث�2100 سنةمليار��سمة�بحلول��11.2مليار��سمة،�و 09.7إ����2050 سنةالعالم�بحلول�

�إفر�قيا �خاصة �النامية �املناطق ��� �ست�ون �ال��� ،3الز�ادة �العالم �ملوارد ���ديدا ��ش�ل �ذاتھ �حد ��� �ذا

�الوت��ة ���ذه �الز�ادة �بقيت �إذا �العالم �س�ان ��ل �تكفي �ال �أن �مع�ش��م�. يتوقع �ومستوى �عدد�م ألن

يتوقف�ع���قدر��م�ع���استغالل�ما�����رض�من�مادة�وطاقة�لتحقيق�الرفا�ية�للمجتمع،�وشوا�د�

   4.ان�للمادة�والطاقة���دمتھ�بقدر�ما�يرتفع�مستوى�مع�شتھنھ�بقدر���������سأالتطور�تدل�ع���

 
ً
�الطاقة�- ثانيا �ا��انب� :مف�وم �من �تناولھ �يتم �لم �لكن �القدم، �منذ �مستعمل �مصط�� الطاقة

�بلغات� �املصط�� ��ذا �العلماء �من �العديد �أرسطو�تناول �فبعد �فقط، �أدبية �ناحية �من �وإنما التق��

   5.بيعية����إطار�أد�ي�فقط�كما�سبق�الذكرمختلفة�خاصة����محاضرات�الفلسفة�الط

من�امل�م�أن�ندرك�أن����الف��ياء�اليوم،�ل�س�لدينا�: "Richard Feynman، 1964حيث�يقول� - 

�الطاقة ��� �ما �و���"معرفة �مرة ��ل �حسا��ا �يجب �معينة �بكميات �توجد �أ��ا �يقول �رأيھ �حسب �ألنھ ،

   6.ع���الطاقة�كما�يجب�مراعاة�قانون�ا��فاظ. متوفرة�بأش�ال�مختلفة

 - � �أيضا �يراه �Max Planckو�و�ما �الصدد�1887، ��ذا ��� �يقول �العام�: "حيث �املف�وم أصبح

و�كذا�فقضية�". للطاقة�ل�س�لھ�مع���إال�من�خالل�إ�شاء�مبدأ�ا��فاظ�ع���الطاقة����جميع�عموميتھ

 7.ظ�ور�مف�وم�الطاقة�وقضية�إ�شاء�قانون�ا��فاظ�عل��ا�ال�يمكن�فصل�ما

��نجل��ي�الطاقة�و�عرف -  العمل�أو�العمل�بالقوة�أو�القدرة�ع���: ع���أ��ا�قاموس�أكسفورد

�ا��ماس �و�� �البد، �املا���د �والعق�� �ما�بذول �ي ����ء �لفعل ��الت،�و ، �ل�شغيل �املستخدمة السلطة

 1.ا��

                                  
 .05- 04: ص�ص�نفس�املرجع�السابق، - 1
 https://data.worldbank.org :،�متوفر�ع��الدو��املوقع�الرسمي�للبنك� -2
   https://www.un.org: ،�متوفر�ع��2030مليار��سمة�بحلول�عام� 8.5عدد�س�ان�العالم�يرتفع�إ���: �مم�املتحدة - 3
 .02-01: ،�ص�ص1966،��رةالطبعة�الثانية،�مكتبة��نجلو�املصرفية،�القا�الطاقة����خدمة���سان،عياد�بباوى�خليل،��- 4

5- Alessandro Pascolini, Historical aspects in the development of the concept of energy from Aristotle to 
Rankine, Pöllau, Energietag 2014, p p: 04-05.  
6 - Ibid , p p: 08-09. 
7 - Ibid, p: 10. 
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: �ا�عر�ف�الطاقة����الف��ياء�أوسع�من��عر�ف�ا�من�الناحية��قتصادية�إال�أن�معنا�ا�يبقى�أ�و  - 

 2.،�و�و�مف�وم�شامل�للطاقة�ألنھ�لم�يوجد�ل�ا��عر�ف�وا�������قتصاد"القدرة�ع���أداء�العمل"

�آخـر، -  �إلـى �م�ان �من �و�نقلھ �الدفء �و�عطيھ �بالنور ���سان �يمد �ما ��ل ��� وت�يح� فالطاقة

و���قدرة��.��لة��الت�ال���تخدمھ وتضع�املاء�ب�ن�يديھ�وتـدير�،استخراج�طعامھ�من��رض�وتحض��ه

  3.املادة�ع���إعطاء�قوى�قادرة�ع���إنجاز�عمل�مع�ن

�م ��عر�ف �يوجد �فلم �سبق �ما �خالل �ومن �وعليھ �إال �معنا�ا �وضوح �رغم �للطاقة �أحدد ���ونھ

  . العموم�يمكن�القول�أ��ا�القدرة�ع���أداء�العمل�أو�القيام��عمل�ما

 
ً
  :تقسيم�ا�إ���فئت�ن�ناك�العديد�من�أش�ال�الطاقة�و�مكن� :أش�ال�الطاقة - ثالثا

،�ل�ون�ا��اذبية��رضية��عاكس�ما����الطاقة�املبذولة�الالزمة�لرفع�جسم: الطاقة�ال�امنة .1

نھ�س�تم�خزن�الطاقة����ذلك�و����ذه�ا��الة�يمكن�إفعند�رفع�أي�جسم�الرتفاع�مع�ن�ف��ذا�الفعل

�ال�امنة �ا��اذبية �بطاقة �س�. �سمي��ا �حالة ��� �ا��سم �ي�ون �قد �أنھ �بھ�بمع�� �أن �نقول �ذلك �ومع ون

و�ندرج�تحت��ذا�النوع�من�الطاقة�. 4طاقة�إذا��ان�قادرا�ع���إحداث�شغل�عندما�تتوفر�ظروف�معينة

 :�نواع�التالية

�الكيميائية 1.1 ����: الطاقة �ببعض ��عـض�ا �الواحـد �ا��ز��� �ذرات �ب�ن �تر�ط �ال�� �الطاقة و��

يميائية�إ���طاقـة�حرار�ة�عن�طر�ق�إحداث�تفاعل�وتتم�عملية�تحو�ل�الطاقة�الك. املركبات�الكيميائية

و�ذا�النوع�مـن�. �امل�ب�ن�املركب�الكيميا�ي�و��ن��ك���ن�لتتم�عملية�ا��رق�و��تج�عن�ذلك�ا��رارة

 5.الغاز�الطبي���وا��شب،�الفحم،�الطبيعة،�ومن�أ�م�أنواعھ�النفط�الطاقـة�متـوفر�فـي

����جسام�ال���تظ�ر�عند�تطبيق�قوة�أي�عند�نقل�����الطاقة�املخزنة: الطاقة�املي�انيكية 2.1

 .مثل�طاقة�الر�اح�وظا�رة�املد�وا��زر �6ا��سم�من�م�ان�آلخر،

و���) ال��وتونـات�أو�الني��ونات(ال���تر�ط�ب�ن�م�ونات�النـواة��و���الطاقة: الطاقة�النوو�ة 3.1

و�س���كذلك�بالطاقة�الذر�ة�7.ات�تج�ن�يجة�تكسر�تلك�الرابطة�وتؤدي�إ���إنتاج�طاقة�حرار�ة�كب��ة�جد

�الك�ر�ائية،� �الطاقة �توليد �مثل �سلمية �ألغراض ��ستخدم ��� �و�ن �عسكر�ة �ألغراض ��ستخدم �انت

                                                                                                        
1 - Oxford learner’s pocket dictionary, Op.Cit , p: 147. 
2- Paolo Malanima, Energy In History, National Research Council (Italy), Institute of Studies on Mediterranean 

Societies Naples, Italy, p p: 02-03.  
 .06: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�أنواع�ا،�مصادر�امفا�يم�ا،�: الطاقةعبد�املطلب�النقرش،��- 3
 .13: صالطاقة����خدمة���سان،�مرجع�سبق�ذكره،�عياد�بباوى�خليل،��- 4
 .06: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�مفا�يم�ا،�أنواع�ا،�مصادر�ا: الطاقةعبد�املطلب�النقرش،��- 5

6 -National Energy Education Development Project, Introduction To Energy, The NEED Project, Manassas, 
2011, p: 08. 

 .08: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�مفا�يم�ا،�أنواع�ا،�مصادر�ا: الطاقةعبد�املطلب�النقرش،��- 7
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و�عمل�محطات�الطاقة�الك�ر�ائية�ال����ستخدم�الوقود�النووي�بنفس�الطر�قة�ال����عمل���ا�محطات�

 .لتوليد�ا��رارة�الوقود�التقليدي�إال�أن�أفران�الوقود��س�بدل�بمفاعل�نووي

�،عاٍل طاقة�ا��سم�عند�وضعھ����م�ان����طاقة�الوضع�أو�امل�ان�و���: طاقة�ا��اذبية 4.1

  1.و���الطاقة��ك����عب��ا�عن�الطاقة�ال�امنة�مثل�الطاقة�الك�رومائية

�ا��ركية .2 �أن�: الطاقة �يمكن �طاقة ��� ��خ��ة ��ذه ��و�أن �ال�امنة �الطاقة �و��ن �بي��ا الفرق

أما�املتحركة�ف���طاقة�تحدث�شغال�كطاقة�الر�اح�وطاقة�املياه�والطاقة�����ل�ما��و�تحدث�شغال،�

 :من�صور�ا. 2متحرك

بدأت�قصة�الك�ر�اء�عندما�قام�العالم��غر�قي�طالس�منذ�ما�يقرب�: الطاقة�الك�ر�ائية 1.2

الحظ���لف�ن�وستمائة�عام�بالتمعن����ظا�رة�جذب�قض�ب�الك�رمان�لر�ش�الطيور��عد�دلكھ،�حيث

�مباشرة �الك�رمان �إ�� ��سبة �بالك�ر�اء �عل��ا �أطلق �ظا�رة ��� �املغناط�س �خصائص �تك�سب �بدأت . أ��ا

و�عد�ظا�رة�الك�ر�اء�الساكنة�النواة��و���لتطور�ا�حيث��انت�موضوع�أبحاث�العلماء،�والك�ر�اء�ال�

و���خ���مثال�عن�الطاقة��3.يمكن�رؤ���ا�بالع�ن�ولكن�يمكن�قياس�ا�وتوليد�ا�ونقل�ا�ومن�ثم�اس��الك�ا

يتم�ا��صول�وال�4عموما�الطاقة�الك�ر�ائية�تتمثل����حركة��لك��ونات�.الك�ر�ائية�باإلضافة�إ���ال��ق 

 .إال��عملية�تحو�ل�نوع�من�الطاقة���اعل

�الضوئية 2.2 �والطاقة��:الطاقة ��مواج، �عرضية ��سافر��� �ال�� �الك�رومغناط�سية �الطاقة ��

 5.لكالشمسية�مثال�ع���ذ

�أو��شعاعية 3.2 �ا��رار�ة �أو��:الطاقة �����ازات �عن �املتولدة �املواد ��� �الداخلية �الطاقة ��

 6.حركة�الذرات�وا��ز�ئات����املواد،�و�عت���الطاقة�ا��رار�ة��رضية�مثاال�ع���ذلك

 
ً
: يمكن�تقسيم�مصادر�الطاقة�إ���نوع�ن��ما :الطاقة�الناضبة�كأحد�أ�م�مصادر�الطاقة�-را�عا

�املتجددة � ،الطاقات �الناضبة �التقليدية )غ���متجددة(والطاقات �بالطاقات �عن�. و�س�� �عبارة و��

�ف��ة� ��� �أو��عو�ض�ا �ل�ا �مماثل �بديل �إيجاد �ال�يمكن �اس��الك�ا �بمجرد �ال�� �ومصادر�الطاقة م�ونات

                                  
1 - National Energy Education Development Project, Introduction To Energy, Op.Cit, p: 09. 

 .13: صالطاقة����خدمة���سان،�مرجع�سبق�ذكره،�عياد�بباوى�خليل،��- 2
 ،95العدد� ،24مجلة�العلوم�والتقنية،�السنة�،�KACSTمدينة�امللك�عبد�العز�ز�للعلوم�والتقنية��الطاقة�الك�ر�ائية،حسام�الدين�بن�سيف،��-  3

  .10: ص ،2010جوان�الر�اض،�
4 - National Energy Education Development Project, Introduction to Energy, Op.Cit, p: 09. 
5- Ibid, p: 09.  
6- Ibid.  

 -و�و�ما�س�تم�تناولھ����املبحث�الثا�ي�من��ذا�الفصل�. 
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موجودة����ف���مصادر�ناضبة�أي�ست�ت���مع�الزمن�لك��ة�استخدام�ا�و����1.قص��ة�تمتد�إ���سنوات

الطبيعة�بكميات�محدودة�وغ���متجددة�باإلضافة�إ���ذلك�ف���ملوثة�للب�ئة،�و�ش�ل�ال�سبة��ك���من�

�الطاقة �من �العالم �. حاجة ��حفوري �مصادر�الوقود �الغاز�والنفط(و�ش�ل �العناصر�) الفحم، إحدى

�الي �نفط �برميل �استخراج �أن �مبدأ �ع�� �تقوم �ال�� �الناضبة �للموارد �استخراجھ��ساسية �يمنع وم

  2.مستقبال

�عّ���الوقود�. تقسم�املصادر�الطاقو�ة�التقليدية�إ���نوع�ن�و�ما�الوقود�املت��ر�والطاقة�النوو�ة

املت��ر�عن�بقايا����ار،�النباتات�وا��يوانات�ال���تواجدت����املس�نقعات�والبحار�ال���غطت�سطح�

قايا����أعماق�البحار�وت��سب�ثم�تتحلل��عملية�مليون�سنة،�حيث�تدفن��ذه�الب�350-50 �رض�قبل

و�عت���مصدرا�غ���متجدد�. بطيئة�وطو�لة�في�ش�ل�وقود�مت��ر�محصور����ال��ور�و���أعماق��رض

و�ت�ون��للطاقة،�ألنھ�يحتاج�زمنا�طو�ال�لت�ونھ�باإلضافة�إ���سرعة�وت��ة�اس��الكھ�من�طرف���سان

�والنفط: من �الطبي��، �الغاز �و��3.الفحم، �النوو�ة �الطاقة �إ�� �مادة��باإلضافة �ع�� ��عتمد طاقة

  .اليورانيوم

  كأقدم�مصدر�للطاقة�الناضبة�الفحم :املطلب�الثا�ي

   :يمكن�مناقشة�الفحم�كأحد�أقدم�مصادر�الطاقة�الناضبة�من�خالل�ما�ي�� 

 
ً
�الفحم -أوال �: اك�شاف �الحظ �النار�ح�ن �اك�شف �أن ��عد �مصادفة �الفحم ���سان أن�اك�شف

�ال�واء ��� ��شتعل �للنار�ثم ��عرض�ا �عند �تتو�� �السوداء �ا���ارة �أ�ل�. �عض �بواسطة �استخدم وقد

�ان�شر� �ثم �امليالد، �قبل �الرا�ع �القرن �أرسطو��� �كتابات ��� �ذكره �ورد �كما ��غر�ق �بالد �و�� الص�ن

دفئة�وال����ن�استخدامھ����البالد��ورو�ية����القرن�التاسع�ميالدي،�و�ان��ستخدم����عمليات�الت

بواسطة�الطبقات�الفق��ة����ح�ن�أن�الطبقات�الغنية��انت��ستخدم�ا��شب�لقلة�ما�يحدثھ�من�تلوث�

ودخان�ورائحة�كر��ة�الناتجة�عن�الك��يت�داخل�الفحم،�ثم�أصبح�مصدرا�رئ�سيا�للطاقة�خالل�القرن�

  4.ة�ا��ديديةالثامن�عشر�عند�انطالق�الثورة�الصناعية����أورو�ا��عد�ابت�ار�القاطر 

ا��رارة�الصادرة���ذه و�مكن�استعمال. عند�اح��اق�الفحم�ا���ري��عطي�طاقة�ع���ش�ل�حرارة

عن�اح��اق�الفحم����تدفئة�املنازل،�و���عمل�منتجات�عديدة�مختلفة،�لكن��ستخدام��سا����ل�ذه�

و�عطي�معامل�إنتاج�الطاقة�باح��اق�الفحم�ا���ري�ثل���الك�ر�اء�املس��لكة�. ا��رارة��و�إنتاج�الك�ر�اء

                                  
 .14: صالطاقة�الك�ر�ائية،�مرجع�سبق�ذكره،�حسام�الدين�بن�سيف،��- 1
 .21: ص ،2011ب��وت،�-شركة�أبناء�شر�ف��نصاري،�صيدا�مقدمة����اقتصاد�النفط،أحمد�حس�ن�ع���ال�ي��،��- 2
 .27: ،�ص2016،�يميون،��ردنشركة���اد�،)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 3
 .10: ص ،1999،�ةالقا�ر  ،�دار�الفكر�العر�ي،الطاقة�وتلوث�الب�ئةأحمد�مدحت�إسالم،��- 4
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. خام�أساسية����صناعة�ا��ديد�والفوالذ���العالم،�و�ستعمل�كذلك����إنتاج�فحم�ال�وك�و�و�مادة�

وت�تج�مواد�أخرى�عن�عملية�إنتاج�فحم�ال�وك،�يمكن�استعمال�ا�بدور�ا����صناعة��عض�املنتجات�

 1.�األدو�ة�و�صباغ�و�سمدة

قل�أنواع�الفحم�جودة�الحتوائھ�ع���قدر�صغ���من�أواع�فمنھ�ما��عرف�بال��ن�ت،�و�و�والفحم�أن

قھ،�و�ناك�أيضا�الفحم�الب�يومي���أو�طي�قدرا�صغ��ا�من�الطاقة�عند�حر لك��و��عالكر�ون�الثابت،�لذ

الفحم�ا���ري،�و�و�فحم�جيد�و�ھ��سبة�عالية�من�الكر�ون�الثابت�وتقل�فيھ��سبة�الرطو�ة�واملواد�

وأفضل�أنواع�الفحم��و�فحم��ن��اس�ت�وتصل�. املتطايرة،�و�عطي�قدرا�جيدا�من�الطاقة�عند�إحراقھ

� �فيھ �أك���من �إ�� �الثابت �الكر�ون �واملواد�%�90سبة �الرطو�ة �من �جدا �صغ��ة �إال��سبة �بھ �وال�توجد ،

   2.و�ح��ق�بل�ب�أزرق�معطيا�قدرا�كب��ا�من�الطاقةاملتطايرة،�

 
ً
  3:يمكن�ت�يان�ذلك�من�خالل�ا��دول�املوا����حتياطيات�العاملية�من�الفحم - ثانيا

  2016-2010احتياطي�الفحم�ا���ري����العالم�: )01.02(جدول�رقم�

مليار�طن���اية�العام: الوحدة  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  259.4  245.1  245.1  245.1  245.1  245.1  243.9  أمر��ا�الشمالية

  14.0  14.6  14.6  14.6  12.5  12.5  13.7  أمر��ا�ا��نو�ية�والوسطى

  322.1  310.5  310.5  310.5  304.6  304.6  304.6  أورو�ا�

  529.4  288.3  288.3  228.3  265.8  265.8  265.8  آسيا�واملحيط�ال�ادئ

  13.2  31.8  31.8  31.8  31.7  31.7  31.7  إفر�قيا

  1.2  1.1  1.1  1.1  1.2  1.2  1.2  الشرق��وسط

  1139.3  891.5  891.5  891.5  860.9  860.9  860.9  مجموع�العالم

�ع��: املصدر �باالعتماد �الباحثة �إعداد �السنو�: من �العام �ال�و�ت 44و 43، 41 ةتقار�ر��م�ن �أوابك، �للب��ول �املصدرة ��قطار�العر�ية �،ملنظمة

   .2017و 2016، 2014لسنوات�

�31مليار�طن،�بز�ادة� 891.5بأك���من��2014 سنةيقدر��حتياطي�العال���من�الفحم�ا���ري����

�4مليار�طن�891ع���نفس�املستوى�أي��2015وقد�حافظت�تقديرات�. 2013مليار�طن�عن�تقديرات�سنة�

2016مليار�طن�سنة��1139.3 إ��مليار�طن�لتصل��248وقد�ارتفعت��حتياطات�بحوا���
،�يوجد�أك���من�5

� �العاملية ��حتياطيات ��%57.1نصف �مجتمعة �تمتلك �وال�� �فقط �دول �ثالث �حيث����509 مليار�طن،

                                  
  https://www.marefa.org: ،�متوفر�ع��فحم - 1
 .11: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�الطاقة�وتلوث�الب�ئةأحمد�مدحت�إسالم،��- 2
 .153-151: ص�ص�مرجع�سبق�ذكره،،�تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�ا��ادي�و�ر�عون منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك،��- 3
 .145: ،�ص2016،�بو�ظ��أ، 2016التقر�ر��قتصادي�العر�ي�املوحد��صندوق�النقد�العر�ي،�- 4
 .150: ص، 2017،�ال�و�ت،�تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�الرا�ع�و�ر�عون منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك،��- 5
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من��%27مليار�طن،�مش�لة�حوا����237تمتلك�الواليات�املتحدة�أك���احتياطي����العالم�يقدر�بأك���من�

من��حتياطي�العال���ثم�الص�ن��%17.6مليار�طن��عادل���157حتياطي�العال��،�تل��ا�روسيا�بأك���من�

وزع�ع���أك���من�ثالث�ن�تبا����حتياطيات�فأما�. العال��من��حتياطي��%12.8مليار�طن��عادل��114.5

  .من��حتياطي�العال���%0.13مليار�طن��عادل�نحو��1.12دولة،�وال�تتعدى�احتياطيات�الشرق��وسط�

  2016و 2006و 1996توز�ع��حتياطيات�املؤكدة����العشر�ات�): 01.02(ش�ل�رقم�

  
Source: BP Statistical Review of World Energy, 66th edition, London, June 2017, p:37. 

�أو� �املناطق �حسب �سواء �مستمرة �ز�ادة ��� �الفحم �من ��حتياطيات �يظ�ر�أن �الش�ل �خالل من

�أك���احتياطي �ع�� �ا��ائزة �الدول �بأك����حتياطيات��،حسب �ال�ادئ �واملحيط �آسيا �احتفظت حيث

من��جما���العال���لالحتياطيات�ب�نما�ال�تزال��%21.4الص�ن� وتمثل�%46.5ب�سبة� 1996املؤكدة�منذ�

  .من��جما���العال�� %22.1الواليات�املتحدة�حائزة�ع���أك���احتياطي�

 
ً
��إنتاج�- ثالثا �الفحم  واس��الك

ً
� :عامليا �حوا�� �فقط �دول �عشرة �العال��،��%92ت�تج �الفحم من

من�إنتاج�العالم��%47.4،�أي�ما��س�تھ�2013 سنةمليون�طن��3680واحتلت�الص�ن�املرتبة��و���بإنتاج�

� �بلغ �طن�7896.4الذي �. مليون ��2015 سنةوأنتجت �إجما�� %48حوا�� �تراجع� من �رغم �العالم إنتاج

مليون�طن�����893ح�ن�تراجع�إنتاج�الواليات�املتحدة��مر�كية�والذي�بلغ�. 1إنتاج�ا�خالل��ذه�الف��ة

و�ش���إدارة�معلومات�الطاقة��مر�كية�أن��ذا�ال��اجع�س�ستمر��س�ب��،من�إنتاج�العالم�%12.9أي�

� �ب�سبة ��مر��ي �الطاقة �سوق ��� �الفحم �أسعار�أس�م � ،%30انخفاض �من�كما �العالم �إنتاج انخفض

مليون�طن� 3830.1إ���نحو��2014 سنةمليون�طن�م�ا���نفط��3988.9من�حوا��� %04الفحم�ب�سبة�

                                  
 .147: ص ،2016،�ال�و�ت،�تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�الثالث�و�ر�عون منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك،��- 1
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1998 سنةو�و�أول�انخفاض�لھ�منذ��1الص�ن����طليعة�الدول�املنتجة�وظلت 2015 سنة م�ا���نفط
2 .

وتتوقع�أن�ال�تز�د��،إضافة�إ���املعاي���ال���تضع�ا�و�الة�حماية�الب�ئة��مر�كية��ونھ�مضر�جدا�بالب�ئة

  . 2030 سنةمن�إجما���الك�ر�اء�املولدة� %30مسا�متھ����مز�ج�الطاقة�عن�

    � �ف�إحصائياتحسب �العاملية، �الطاقة �املنتجة�إمنظمة �الدول �أع�� �قمة �ع�� �ت���ع �الص�ن ن

� �لسنة �العالم ��� �بإنتاج� 02.62بـ�2016للفحم ��خ��ة �املرتبة ��� �وكزاخستان �العام ��� �طن �مليون ألف

دا�جدا�حيث�بلغ�اس��الك�وال�يزال�استخدام�الفحم����الدول�العر�ية�محدو . 3مليون�طن����العام�74.5

مليون�طن� 03،�واس��لكت��مارات�العر�ية�املتحدة�أك���من�2012 سنةمليون�طن� 0.5قل�من�أا��زائر�

  .مليون�طن�05مليون�طن�واملغرب� 0.35مليون�طن�ولبنان��01.81ومصر�

ك���مس��لك�للفحم�ا���ري����العالم�حيث�زاد�اس��الك�ا����أو�عت���مجموعة�آسيا�والباسيفيك�

��2013 سنة � %70.5عن �بلغت �الص�ن �وحصة �العالم �اس��الك �الطاقة�. %50.3من �إدارة ووضعت

�مز�ج�الطاقة�من� �مسا�مة�الفحم��� ��دف�تخفيض  سنة��� %65ليصل�إ����%70الوطنية�الص�نية

�ع� 2014 �نمو�الطلب ��� �انخفاض �ينجر�عنھ �قد �ما �مطلع �فرضت �كما �البالد، ��� �الفحم �2015 سنة�

�الك��يت ��سبة �ومرتفع �ا��راري �املحتوى �منخفض ��ندون���� �الفحم �است��اد �ع�� ����. حضرا أما

� �الفحم����الر�ع��ول�من�سنة �فقد�زاد�الطلب�ع�� �الطقس��2014الواليات�املتحدة��مر�كية �س�ب

  4.البارد�الذي�ساد�تلك�الف��ة�ثم�عاد�لالنخفاض�مجددا

� �للطاقة �العال�� ��س��الك �ثل�� �يمثل �الفحم ��ان �أن �واحد�1950 سنةفبعد �ثلث �حوا�� �بلغ ،

ولكن��ذا��نخفاض�لم�يأخذ�نمطا�واحدا����مناطق�العالم�املختلفة،�بمع���أن�. 2016سنة��)31.24%(

الطاقة�املس��لكة�تختلف�من�منطقة�إ���أخرى�كما�يو��ھ�الش�ل��إجما���سب�مسا�مة�الفحم�من�

 :املوا��

 

 

 

  

                                  
 .145: ،�صمرجع�سبق�ذكره ،2016التقر�ر��قتصادي�العر�ي�املوحد��صندوق�النقد�العر�ي،�- 1
 .147: ص�ذكره،مرجع�سبق�،�تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�الثالث�و�ر�عون منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك،��-2

3  -  https://www.worldenergy.org  
 .152 :ص�مرجع�سبق�ذكره،،�تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�ا��ادي�و�ر�عون منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك،��-4
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  �2016س��الك�العاملي�للفحم�حسب�املناطق�لسنة�

  

  .2017جوان��،مؤسسة�بر�ت�ش�ب��وليوم

�أعال  �الش�ل �املس��لك�هؤكده ��� �الص�ن �فإن ،

،�و�ذا�راجع�ألن�الص�ن�2016من��س��الك�العال���لسنة�

املتحدة��مر�كية�حسب�سنة��ضعف�مما�ت�تجھ�الواليات

وقد�. ،�و���ال���تحوز�ع���ثا�ي�أك���احتياطي����العالم�من�الفحم��عد�الواليات�املتحدة��مر�كية

�من��167% �طن��706.1منتقلة مليون

خالل�نفس�الف��ة��%138بـ��إنتاج�اابل�تضاعف�

وإفر�قيا�والشرق��%10وأمر��ا�الشمالية�

  .%01 ىلتحل����املرتبة��خ��ة�أمر��ا�ا��نو�ية�والوسطى�ب�سبة�ال�تتعد

  1:يمكن�إيجاز�ا����النقاط�التالية

عملية�استخراج�الفحم�ت��ك�تالال�عالية�ن�يجة�لكشط�سطح�ال��بة�وال��ور،�باإلضافة�إ���

�وتجعل �ت�شر�الفو��� �ف�� �الفحم �رواسب �عن �ناتجة �أو��حفر�عميقة �للزراعة �غ���صا��ة املنطقة

�ينجم�عنھ� استخراج�الفحم�بطرق��املتفجرات�أو�الغاز�املضغوط�أو�ضغط�املاء،�مما

 عدة�مخاطر�كخطر�اشتعال�غاز�امليثان�الناتج�عن�تفت�ت�الفحم�و�تفجر�عند�اختالطھ�بال�واء؛

�غبار�الفحم� �الفحم�الذي�يحمل�معھ�كث��ا�من �املستخدم����تفت�ت�رواسب املاء

��ائنات� �من ���ا �ما �ع�� �والقضاء �تلو��ا �إ�� �يؤدي �الطبيعية �املائية �املجاري ��� ى

أمر��ا�الشمالية

10%

أمر��ا�

ا��نو�ية�

والوسطى

1%

أورو�ا

12%

الشرق��وسط�

وافر�قيا

3%

�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

�س��الك�العاملي�للفحم�حسب�املناطق�لسنة� :)02.02(ش�ل�رقم�

مؤسسة�بر�ت�ش�ب��وليوم�إحصائياتمن�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���: املصدر

� �العاملية �الطاقة �تقار�ر�و�الة �ي ieaبحسب �أعال وما �الش�ل ؤكده

من��س��الك�العال���لسنة� %�51ك���ملصادر�الفحم����العالم�ب�سبة�

ضعف�مما�ت�تجھ�الواليات�04.5ت�تج�نصف�ما��س��لكھ�العالم،�وت�تج�

،�و���ال���تحوز�ع���ثا�ي�أك���احتياطي����العالم�من�الفحم��عد�الواليات�املتحدة��مر�كية

�الف��ة� �الص�ن�للفحم�خالل �اس��الك ��عادل� 2016-2000نما 167بما

ابل�تضاعف�مق 2016مليون�طن�سنة� 1887إ���أز�د�من�

وأمر��ا�الشمالية��%12ثم�أورو�ا��%23ثم�يل��ا�����س��الك�دول�آسيا�بـ�

لتحل����املرتبة��خ��ة�أمر��ا�ا��نو�ية�والوسطى�ب�سبة�ال�تتعد

يمكن�إيجاز�ا����النقاط�التالية: سلبيات�استخدام�الفحم�كمصدر�طاقوي 

عملية�استخراج�الفحم�ت��ك�تالال�عالية�ن�يجة�لكشط�سطح�ال��بة�وال��ور،�باإلضافة�إ���

�وتجعل �ت�شر�الفو��� �ف�� �الفحم �رواسب �عن �ناتجة حفر�عميقة

�ينجم�عنھ� استخراج�الفحم�بطرق��املتفجرات�أو�الغاز�املضغوط�أو�ضغط�املاء،�مما

عدة�مخاطر�كخطر�اشتعال�غاز�امليثان�الناتج�عن�تفت�ت�الفحم�و�تفجر�عند�اختالطھ�بال�واء؛

�غبار�الفحم�عند�إلقاء� �الفحم�الذي�يحمل�معھ�كث��ا�من �املستخدم����تفت�ت�رواسب املاء

��خر  �الشوائب ��ائنات�و�عض �من ���ا �ما �ع�� �والقضاء �تلو��ا �إ�� �يؤدي �الطبيعية �املائية �املجاري ��� ى

                                  
 .14- 13: ص�ص

آسيا�دون�الص�ن

23%
الص�ن

51%

آسيا�واملحيط�

ال�ادي

74%

الفصل�الثا�ي

 

ش�ل�رقم�

�� �العاملية �الطاقة �تقار�ر�و�الة بحسب

�ك���ملصادر�الفحم����العالم�ب�سبة�

ت�تج�نصف�ما��س��لكھ�العالم،�وت�تج�

،�و���ال���تحوز�ع���ثا�ي�أك���احتياطي����العالم�من�الفحم��عد�الواليات�املتحدة��مر�كية2016

�الف��ة� �الص�ن�للفحم�خالل �اس��الك نما

إ���أز�د�من� 2000سنة�

ثم�يل��ا�����س��الك�دول�آسيا�بـ�. الزمنية

لتحل����املرتبة��خ��ة�أمر��ا�ا��نو�ية�والوسطى�ب�سبة�ال�تتعد %�03وسط�

 
ً
سلبيات�استخدام�الفحم�كمصدر�طاقوي  -را�عا

عملية�استخراج�الفحم�ت��ك�تالال�عالية�ن�يجة�لكشط�سطح�ال��بة�وال��ور،�باإلضافة�إ��� - 

�وتجعل �ت�شر�الفو��� �ف�� �الفحم �رواسب �عن �ناتجة حفر�عميقة

 عمال�البناء؛�أ

�ينجم�عنھ�يمكن� -  استخراج�الفحم�بطرق��املتفجرات�أو�الغاز�املضغوط�أو�ضغط�املاء،�مما

عدة�مخاطر�كخطر�اشتعال�غاز�امليثان�الناتج�عن�تفت�ت�الفحم�و�تفجر�عند�اختالطھ�بال�واء؛

عند�إلقاء� - 

��خر  �الشوائب و�عض

                                 
ص�ص�نفس�املرجع�السابق، - 1
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حية،�وعند�إلقاء��ذا�املاء�����را����املجاورة�يؤدي�إ���تلوث�ال��بة،�كما�أن�قوة�تفت�ت�ال��ور�قد�

 ن��رض�معرضة�لال��يار؛وتصبح�املنطقة�غ���صا��ة�للسكن�أل يجعل�املنجم�ي��ار�

��س -  �الفحم �الدفيئة،�حرق �الغازات �ت�ون ��� ��سا�م �الذي �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �انطالق �ب

  1.وانطالق�أحماض�الك��يت�ال����سا�م����ت�ون��مطار�ا��امضية

ولذلك�لم��عد�. ن�استخراج�الفحم�واستغاللھ�يؤدي�إ����ضرار�بالب�ئة�من�عدة�نوا��إب�ساطة�

خ��ة�وانخفض�اس��الكھ�حيث��س��لك�الدول�العر�ية�لھ�الدور�الكب������مصادر�الطاقة�����عوام�� 

مقابل��%67.3و�لغت�حصة�الدول�النامية��،2013 سنةمن�إجما���اس��الك�العالم�من�الفحم�����0.2%

  .2لدول��تحاد�السوفي���السابق�%04.7للدول�الصناعية�و�27.9%

  الطبي�� الغاز :الثالث املطلب

� �النفط �يتواجد �الغاز�حيثما �املت��ريتواجد �الوقود �أنواع �ب�ن �من �و�نقى �3و�و��عت����نظف

اك�سب�تتغ����س��ا�من�حقل�إ���آخر،�و�و�خليط�من�الغازات�القابلة�لالح��اق�ال���تولد�الطاقة�وال���

� �سنة �اك�شافھ �منذ ��قتصادية �ا��رب� 1920الغاز�أ�ميتھ �ح�� �وإحراقھ ��دره �تم �مرافقا �غازا و�قي

��س��الكأل �،العاملية�الثانية �منھ��ن�سوق �لم��ستوعب�الكميات�املنتجة �أن �تكن�وسكما �لم �نقلھ ائل

�و �.متطورة �الثانية �العاملية �ا��رب ��عد ��نمع �استخدام �مجال ��� ��ائل �تكنولو�� �تطور اب�ب�حدوث

ازداد�الطلب�ع���الطاقة�مما�أس�م����إنتاجھ�والبحث�عنھ،�و���مطلع��لنقل�الغاز�ع���شب�ات�واسعة

�ا �القرن �الغاز�الطبي�� ��س�ثمار��� �ال�يزال ��ذا �يومنا �إ�� �كب�� لعشر�ن ����ا �مرموقة �م�انة �احتل فقد

  4.املز�ج�الطاقوي�العال��

�امل �الشعبية �أ�عود �أنھ �حقيقة �إ�� �للغاز�الطبي�� �والنفط،�قتنامية �الفحم �من �للب�ئة �تلو�ثا ل

قل�وم��ا�ثا�ي�أكسيد�أقل�من�ذرات�الكر�ون�وعند�إحراقھ�ي�تج�ملوثات�أفسالسل�جز�ئاتھ�ع���عدد�

و�تمتع�الغاز�بجملة�من�ا��صائص��عزز�فرصھ�5.�س�ب�أنھ�غاز�غ���مر�ي��عت���وجوده�بد��ياو . الكر�ون 

  6:���تلبية�الطلب�امل��ايد�للطاقة����املستقبل�و��

 ز�ادة�ف��ا�مستقبال؛�مستوى�احتياطيات�الغاز�املتوافرة�حاليا�وإم�انية�حصول  - 

                                  
 .29: ص،�مرجع�سبق�ذكره،�)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 1
 .67: ص،�مرجع�سبق�ذكره ،تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�ا��ادي�و�ر�عون منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك،��- 2
 .30: ص،�مرجع�سبق�ذكره،�)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 3
 .221: ص ،2011، 09،�مجلة�الباحث،�العدد�النفط�والطاقات�البديلة�املتجددة�وغ���املتجددةمخلفي�أمينة،��- 4
: ص ،2006ازن�جند��،�الدار�العر�ية�للعلوم،�ب��وت،�،�ترجمة�ما��يارات�واملسارات����عالم�ما��عد�الب��ول: غروب�الطاقةر��شارد��اين��غ،��- 5

56. 
 .10- 09: ص�ص ،2004،�أبو�ظ��،�مستقبل�الغاز�الطبي������سوق�الطاقة�العاملية�مركز��مارات�للدراسات�والبحوث��س��اتيجية،�- 6
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العائدات�من�فرص�التوسع����استخدامھ�لتوليد�الطاقة�نظرا�للكفاءة�ا��رار�ة�لعملية�� - 

 تحو�لھ�إ���ك�ر�اء؛

 .مسا�متھ����تخفيض�انبعاثات�الغازات�الدفيئة - 

�سبقت��شارة�فإ �أغلب��حيان،�ن�الغاز�مرتبط�بالنكما �وجد�النفط��� �حيث�يوجد�أينما فط

�و�ش���أ ����غلب �الطاقوي �املز�ج �الغاز�من �حصة �أن �الطاقة �مجال ��� �العاملية �للمنظمات الدراسات

 
ً
  1:�ابرز من�أ. ارتفاع�مستمر�لكن��ل�ذلك�ال�ينفي�أن�للغاز�عيو�ا

 �ونھ�مادة�مشتعلة�جدا��ش�ل�خطرا�كب��ا�عند�نقل�ا؛ - 

 حد�الغازات�الدفيئة؛ون�معظمھ�من�امليثان�الذي��عت���أيت� - 

�الغ -  �أسعار �و ارتباط �النفط �بأسعار �عائدات��ا��ضوعاز �ع�� �يؤثر �ما �و�و لتقلبا��ا

 �2سو�قھ؛

�با�ظة� -  �وتخز�نھ�ف�ناك�من�يرى�أ��ا �ا����اء�حول�ت�اليف�اس�ثماره�ونقلھ تختلف�آراء

 .الثمن�و�ناك�من�يرا�ا�منخفضة�مقارنة�بت�اليف�مصادر�أخرى�للطاقة

 
ً
 �-أوال

ً
  3:يظ�ر�ا��دول�املوا����حتياطي�العال���للغاز�:احتياطات�الغاز�الطبي���عامليا

  �حتياطيات�العاملية�من�الغاز�الطبي��): 02.02(جدول�رقم�

.ألف�مليون�م���مكعب�قيا���: الوحدة  

  2016  2010  2000  1990  1980  السنوات

  11.365.1  8.760  6.708.0  7.521.0  8.132.0  أمر��ا�الشمالية

  7.876.4  8.341  7.720.0  7.538.0  4.598.0  أمر��ا�الالتي�ية

  66.291.1  61.279  56.689.0  54.921.0  30.897  أورو�ا�الشرقية�وأوراسيا

  3.751.2  5.019  7.095.0  5.815.0  4.464.0  أورو�ا�الغر�ية

  80.060.4  78.890  59.811.0  38.014.0  24.700.0  الشرق��وسط

  14.808.5  14.497  12.463.0  8.524.0  5.871.0  افر�قيا

  16.386.4  15.763  12.321.0  9.873.0  4.938.0  آسيا�واملحيط�ال�ادئ

  200.539.1  192.549  176.026.0  132.206.0  83.600.0  مجموع�العالم

    :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

OPEC, Annual Statistical Bullentin, Vienna, Austria, 2007, 2012, 2017. 

  .2016 إ���غاية�سنة 1960 يو����حتياطيات�العاملية�من�الغاز�منذ�سنة�املوا��والش�ل�

 

                                  
 .30: ص،�مرجع�سبق�ذكره،�)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 1
 .223: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�النفط�والطاقات�البديلة�املتجددة�وغ���املتجددةمخلفي�أمينة،��- 2
 .141-140: ،�ص�صسبق�ذكرهمرجع�،�تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�ا��ادي�و�ر�عون منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك،��- 3
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  احتياطيات�الغاز�الطبي���املؤكدة�عامليا): 03.02(ش�ل�رقم�

  
Source: OPEC, Annual Statistical Bullentin 2017, Vienna, Austria, p: 121. 

� �من �الف��ة �خالل �أنھ �يتو�� �والش�ل �ا��دول �خالل �يحظى��2016-1960من ��وسط الشرق

ألف�مليون�م���مكعب�قيا����واملمثل�باللون��80.060.4بأك���احتياطيات�الغاز����العالم�وال���تصل�إ���

� �بحوا�� �وأوراسيا �الشرقية �أورو�ا �تليھ �الش�ل، ��� �م���مكعب� �66.291.1خضر�الفاتح �مليون ألف

�أورو�ا �لتنال �الفاتح �الب�� �باللون �املمثل �باللون��قيا��� �واملمثل �الغاز�عامليا �من �احتياطي �أقل الغر�ية

  .ألف�مليون�م���مكعب�قيا�����3.751.2خضر�القاتم�املقدر�بحوا���

مليار��33780وارتفعت�تقديرات�احتياطي�الغاز�الطبي������عدة�دول�حول�العالم�مثل�إيران�من�

 سنةمليار�م���مكعب� 5562وف��و�ال�من�. 2014 سنةمليار�م���مكعب��34020إ��� 2013 سنةم���مكعب�

����%07.6و�%02وال��و�ج��%1.2واململكة�املتحدة�ب�سبة�. 2014 سنةمليار�م���مكعب��5581إ����2013

�و ��%05.5كندا �ب�سبة �ارتفع �فقد ��مر�كية �املتحدة �الواليات �أما �الص�ن ��10%�� مليار�م����8723من

من��%03.1ب�نما�انخفضت�احتياطيات�املكسيك�ب�سبة��2014 سنةمليار�م���مكعب� 9595مكعب�إ���

484�� ��2013 سنةمليار�م���مكعب ��469إ�� �ع���. 2014 سنةمليار�م���مكعب �العال�� �الطلب �بلغ حيث

2015 سنةمن�الطلب�العال���ع���الطاقة�ل�%23.8الغاز�الطبي���
1.  

 
ً
�عامليا�- ثانيا �الغاز�الطبي�� �واس��الك �الغاز�: إنتاج �إنتاج �الش�ل�أما �خالل �فيظ�ر�من عامليا

  :املوا��

  

  

  

  

  

                                  
 .147: ص�مرجع�سبق�ذكره، ،2016التقر�ر��قتصادي�العر�ي�املوحد��صندوق�النقد�العر�ي،�- 1
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  أع���البلدان�املنتجة�للغاز����العالم

  
Source: https://www.worldenergy.org  

 691من�الش�ل�أن�الواليات�املتحدة��مر�كية����أك���الدول�املنتجة�للغاز����العالم�بحوا���

مليون�طن����العام�ب�نما�حازت�اندون�سيا�ع���املرتبة�

  .���العاممليون�طن�

و���اس��الك�ت���ال�عن�اس��الك�الغاز����العالم�فيمكن�إيضاحھ�من�خالل�ا��ر�طة�املوالية

  2016اس��الك�الغاز�للفرد�الواحد�

  
Source: BP Statistical Review of World 

اندون�سيا

ا��زائر

اململكة�العر�ية�السعودية

ال��و�ج

الص�ن

كندا

قطر

ايران

روسيا

الواليات�املتحدة��مر�كية

�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

أع���البلدان�املنتجة�للغاز����العالم): 04.02(ش�ل�رقم�

من�الش�ل�أن�الواليات�املتحدة��مر�كية����أك���الدول�املنتجة�للغاز����العالم�بحوا���

مليون�طن����العام�ب�نما�حازت�اندون�سيا�ع���املرتبة� 516 ما�يقدر�بـمليون�طن����العام�تل��ا�روسيا�ب

مليون�طن� �67.5خ��ة�ضمن�الدول�العشرة�املنتجة�للغاز����العالم�بحوا���

عن�اس��الك�الغاز����العالم�فيمكن�إيضاحھ�من�خالل�ا��ر�طة�املوالية

  .عامليا�لغاز أ�مية�ا ث�تو�و�ما�ي�2016 سنةالغاز�للفرد�الواحد����

اس��الك�الغاز�للفرد�الواحد�): 01.02(خر�طة�رقم�

of World Energy, 66th edition, London, June 2017, p: 32. 

67,5

74,7

95,8

105

124

147

163

173

519

691

إنتاج�الغاز�مليون�طن����العام

الفصل�الثا�ي

 

من�الش�ل�أن�الواليات�املتحدة��مر�كية����أك���الدول�املنتجة�للغاز����العالم�بحوا��� يظ�ر

مليون�طن����العام�تل��ا�روسيا�ب

�خ��ة�ضمن�الدول�العشرة�املنتجة�للغاز����العالم�بحوا���

عن�اس��الك�الغاز����العالم�فيمكن�إيضاحھ�من�خالل�ا��ر�طة�املوالية أما

الغاز�للفرد�الواحد����

691
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�تا� �امل�ر�طة ��و�� �العالم،ناطق �للغاز��� ��ك���اس��ال�ا �تقر�با �املنتجةو�� �البلدان لھ��أع��

،�ومعنا�ا�أنھ�
ً
  .قل�للغازأ�لما�قلت�قتامة�اللون����ا��ر�طة��لما�دل�ذلك�ع���اس��الك�عامليا

  للطاقة�الناضبةالنفط�كأ�م�مصدر�: املطلب�الرا�ع

�نفطتم�اك�شاف�أول�ب���لل،�1النفط��و�أ�م�سلعة�عاملية�ألنھ�الوقود��ك���استخداما����العالم

ولم��عرف�الغرض�منھ�وأ�ميتھ�آنذاك،�وعندما�عرف�أن��ذا��1806 سنة���الواليات�املتحدة��مر�كية�

الز�ت�قابل�لالشتعال�و�مكن�استخدامھ�كمصدر�للطاقة�زاد���تمام�بھ�وحفرت�أول�ب���الستخراجھ�

عن�طر�ق�أدوات�حفر�بدائية�عن��2بوالية�ب�سلفانيا����الواليات�املتحدة��مر�كية" ت�توسفيل"���مدينة�

أصبح��1865،�و�����اية�ا��رب���لية�سنة�1859أوت��27برميل����اليوم�����20م���بمعدل��20عمق�

��ولورادو� ��� �البعيد �الغرب ��� �وأ�ايو�وكذلك �ونيو�ورك �ف��جي�يا �غرب �أرا��� �من ��ستخرج النفط

" ستاندرد�أو�ل�أوف�ب�سلفانيا"قام�املحاسب�جون�روكفلر�بتأس�س�شركة��1868 سنةو�اليفورنيا،�و���

تاح�النجاح�ال�يكمن�فقط�����بار�ولكن����امتالك�املصا���والسيطرة�ع���النقل�و�سو�ق�وأدرك�أن�مف

�ال��ائية �عصر�النفط�3املشتقات �تطور �النحو�. ثم �ع�� �تباعا ��ك�شافات �توالت �العالم �دول �با�� و��

 1908 سنةإيران��1868 سنةروسيا��1863 سنةب��و��1860 سنةرومانيا��1858 سنةبولندا�وكندا�: التا��

��1914 سنةال��و�ف� � 1923 سنةالعراق لي�يا� 1949 سنةا��زائر� 1940 سنةقطر� 1936 سنةالسعودية

1985 سنة
4. 

النفط�����ش�لھ�بدأ��عدد�ال�يح����من�النباتات�وا��يوانات�ال���عاشت����املحيطات�القديمة�

� �والرمال �الط�ن �تحت �دف��ا �ليتم �مو��ا �البحار��عد �قاع ��� �غرقت �وأعمق�وال�� �أعمق ��غوص و�قيت

�و�عد� �النفط �ف�ش�ل �وا��رارة، �الزائد �الضغط �ظروف �بفعل ���ور �إ�� �العضو�ة �الرواسب فتحولت

درجات�أعمق�وحرارة�أك���ي�ش�ل�الغاز�الطبي���ومع�تراكم�املز�د�من�النفط�أو�الب��ول�ي�ش�ل�ا��زان�

ي�ون����صورة�سائل��س����5.فرتحت�سطح��رض،�و���معظم��حيان�يتم�العثور�عليھ�عن�طر�ق�ا��

الز�ت�ا��ام�الذي�ت�باين�أنواعھ����اللون�والقوام�ب�ن�ز�ت�شفاف�رقيق�ومادة�كثيفة��القطران�كما�

  .6يوجد�النفط����ا��الة�الصلبة������ور�ورمال�معينة

                                  
 .39: ،�أن��نيوز،�دون�سنة��شر،�صمن���مفتوح�للتعر�ف�ع���أساسيات�صناعة�النفط�مقدمة�صناعة�النفطجون�رو����س،��- 1

  .15- 14: ص�ص�الب�ئة،�مرجع�سبق�ذكره،الطاقة�وتلوث�أحمد�مدحت�إسالم،��- 2
  .127- 126: ص�ص، 2009،�جد�كنج،�دار�الفرا�ي،�ب��وت،�ترجمة�ما،�اقتصاد�ال�يدروج�ن��عد���اية�النفطج��مي�ر�فكن�-3

  . http://www.rasgharib.net/oiltech/oilhistory.php ،28/04/2017 ،02:20pm: ،�متوفر�ع��تار�خ�اك�شاف�الب��ول - 4
5 - G.G. Smith and others, Petroleum, popular geoscience, planet earth, Canada, 2007, p: 01. 

 .23: ص، 2010،�عمان،�اليازوري،�محاسبة�النفط�والغازعبد�ا��الق�مطلك�الراوي،��- 6
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ا�وثيًقا�للغاية،
ً
�ونھ�و��مية��ساسية�للنفط�تتمثل���� ترتبط��لمة�النفط�ب�لمة�الطاقة�ارتباط

. حيث�ال�يمكن��ستغناء�عنھ�بأّي�ش�ل�من��ش�ال����العالم�املعاصر ،1مصدر�متنوع�وقوي�للطاقة

�بالذ�ب� �النفط �سّ�� �مواطن��ا، �لدى �الدخل �مستوى �وارتفاع �للنفط، �املنتجة �البلدان �لغ�� ون�يجة

� .�سود �كث��ة،ولھ �صناعّية ��  استعماالت �مختلف ��� �أسا��� ��ش�ل �منتجاتھ ستعماالت�وتتواجد

اليومّية�لل�شر،�أّما�أ�ّم�املجاالت�الصناعية�ال����ستخدم�ف��ا�النفط،�فتقع�ضمن�إطار�بناء�الطرقات،�

�العسكرّ�ة �الصناعاتالصناعات �الكيميائّية، ��سمدة �الب��وكيميائ ،  الصناعات أنواع�ا،بّية

  2.البالس�يكّية،�الد�انات�واملذيبات،�إ��

 
ً
تختلف�أنواع�النفط�حسب�خصائص�ا�الكيميائية�والف��يائية�من� :للنفط�نواع�املختلفة� -أوال

�ا��ودة� �حسب �وسعر�النفط �نوع �يحدد �حيث �وغ���ا، �والسمية �ا��طورة �التطاير، �اللزوجة، حيث

  3:و�ناك�معياران�أساسيان�لذلك�و�ما�الكثافة�وا��موضة،�بال�سبة�للكثافة�توجد��نواع�التالية

 ائرات�والب��ين؛�وقود�الط :نفط�خفيف�جدا .1

 �الديزل؛: النفط�ا��فيف .2

 أغلب�النفط�ا��ام؛: النفط�املتوسط .3

 .ا��ام�الثقيل: النفط�الثقيل .4

� �عن �الك��يت ��سبة �فيھ �تقل �الذي �فالنفط �مقدار�الك��يت، �ف�� �ا��موضة �عت���حلوا��%1أما

وأك���من��ذه�ال�سبة�ي�ون�حامضا،�وعليھ�فالنفط��ك���طلبا�و�غ���سعرا��و�ا��فيف�ا��لو�ألنھ�

����سواق�اتفق�البا�عون�واملش��ون�ع���مجموعة�. ك���من�الوقودأقل��لفة����التكر�ر�و�عطي�كمية�أ

نفط�خفيف�حلو�و�تم�إنتاجھ�من�بحر��و�أغال�ا�ألنھ�" برنت"خامات�لت�ون�معيارا����تحديد��سعار�و

  .الشمال�وغرب�تكساس�و���املنطقة�العر�ية��ناك�عر�ي�خفيف�وعر�ي�ثقيل

�املصادر�غ��� �من �أو�ك �منظمة �خارج �دول �من �النفطية ��مدادات ��� �الز�ادة �كب���من �جزء يأ�ي

�رئ�سي �أنواع �عدة �إ�� �الطبيعة ��� �تواجد�ا �حسب �تصنف �ال�� �النفط �إلنتاج �النفط�التقليدية �و�� ة

�ال��ر� �الك��وج�ن، �نفط �ال��ري، �النفط �الطبي��، �بالب�يوم�ن ��س�� �أو�ما �النفط �رمال الثقيل،

النفطي،�باإلضافة�إ���النفط�املستخرج�من�املياه�البحر�ة�فائقة�العمق�و�خاصة����ال��از�ل�فيما��عرف�

. ���العالم�بكميات���مة�جداوتقدر�مصادر�النفط�غ���التقليدية�املك�شفة�". ما�قبل�امل��"بمنطقة�

                                  
1 - Alphonsus Fagan, An Introduction to the petroleum industry, Department of Mines and Energy, 
government of newfoundland and labrador, November 1991, p: 01. 

: ،�متوفر�ع��2016،�جو�لية�97 �،�العدد،�مجلة�الدفاع�الوط�مصادر�الطاقة�املستقبلية�وأثر�ا�ع���الواقع�ا��يوسيا��� إسطفان�الشدياق،�- 2

www.lebarmy.gov  
  .113: ص�مرجع�سبق�ذكره، ،)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 3
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مليار�برميل�كما������اية��3298أما�إجما���الكميات�القابلة�لالستخالص�من�الناحية�الفنية�فتقدر�بنحو�

مليار�برميل������اية��1700و�و�ما�يقارب�ضعف�مصادر�النفط�التقليدية�وال���تقدر�بنحو� 2014 سنة

�نفسھ �إ. العام ��ش���التقديرات �السياق ��ذا �املنطقة�و�� ��� �يتمثل �والذي �العر�ي �ا��وض �استحواذ ��

ال���تمتد�من�شمال�شرق�اليمن�إ���عمان�جنو�ا�ع���نحو�ر�ع�تقديرات��حتياطي�العال���من�النفط�

�است �إ�� ��ش���التقديرات �كما �الثقيل، �لي�يا، �و�� �عر�ية �دول �سبعة �ا��زائر،�حواذ �عمان، �مارات،

� �نحو �ع�� �و�ردن �تو�س، �النفط� %19.5مصر، �من �فنيا �لإلنتاج �القابل �العال�� ��حتياطي من

  1.ال��ري 

 
ً
يقود�النفط�الوقود�العال���و�حتل�املرتبة��و������املز�ج� :م�انة�النفط����املز�ج�الطاقوي  - ثانيا

�إال� �تقلبات �من �عاناه �ما �ورغم �العال�� �با���أالطاقوي �مسا�مة �ب�سبة �قورن �ما �املتصدر�إذا �يبقى نھ

�ك�ر�ة. مصادر�الطاقة �تؤدي �أن �وال�يتوقع �للنقل، �امل�يمن �الوقود ��ش�ل �النفط �أن �إ�� �ذا��باإلضافة

 سنةإ���إحداث�أي�تأث���كب������استخدام�النفط�للنقل�ح����يھأو�استخدام�الوقود�ا��يوي�ف�القطاع

  :ذلكوالش�ل�املوا���يو���2035.2

  سابقةال سنة�15ـمقارنة�الس��الك�مصادر�الطاقة�خالل�ال): 05.02(ش�ل�رقم�

  
Source: world energy council, world energy resources 2016, United Kingdom, 2016, p: 04. 

يالحظ�من�الش�ل�أن�النفط��انت�لھ�ال�سبة��ك���من�إجما���اس��الك�الطاقة����العالم�وال���

� �غاية �إ�� ��و�� �السنوات �خالل ��2005قدرت �مصادر� %35.96بـ �مسا�مات �با�� �والغاز�ثم �الفحم يليھ

�لتصبح� �تل��ا �ال�� �ا��مسة �السنوات ��� �طفيفا �انخفاضا �ال�سبة ��ذه �وانخفضت ��خرى، الطاقة

33.49% � ��س�تھ �ل�ستأثر�بما �الف��ة �تلك �خصوصيات �ا��مس�%32.94ن�يجة �السنوات �إ��� �� �خ��ة

                                  
  .275: ،�صمرجع�سبق�ذكره ،2016 التقر�ر��قتصادي�العر�ي�املوحدصندوق�النقد�العر�ي،��- 1

2 - world energy council, world energy resources Oil 2016, United Kingdom, 2016, p: 20. 
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نھ�أم�أن�ذلك��ان�بمعدالت�طفيفة�إال�اقص�رغفاملالحظ�أن��سبة�اس��الك�النفط����تن. 2015غاية�

  .دليل�ع���بروز�التوج�ات�ا��ديدة�نحو�تنو�ع�املز�ج�الطاقوي�لي�ون�ا��ميع����أمان�أك��

 
ً
�النفط - ثالثا �من �العاملية ��ح :�حتياطيات �من�ش�� �املك�شفة �الكميات �إ��  تياطيات

ومصط����حتياطي�. والتكنولوجيات�ا��اليةال�يدروكر�ونات�ال���يمكن�استخراج�ا�باألسعار�السائدة�

املؤكد��و��ك���تحديدا�و�ش���إ���ذلك�ا��زء�من��حتياطيات�ال���يمكن�تقدير�ا�بأ��ا�قابلة�لالس��داد�

�موجودة� �ال�تزال �النفط �أك���من �كميات ��عتبار�أن ��� ��خذ �يجب �لذا �الثقة، �من �جدا �عالية بدرجة

   1.تحت�سطح��رض

  �حتياطيات�العاملية�املؤكدة�من�النفط): 03.02(جدول�رقم�

مليون�برميل: الوحدة  

  2016  2015  2014  2010  1996  1990  1980    السنوات

  36.218.0  36.218.0  40.503.0  24.021  30.722  35.586  39.098  أمر��ا�الشمالية

  339.645.0  342.549.0  341.296.0  248.820  138.762  122.329  74.055  أمر��ا�الالتي�ية

�الشرقية� أورو�ا

  وأوراسيا

65.800  58.568  67.366  126.177  119.863.0  119.860.0  119.856.0  

  11.353.0  10.064.0  10.761.0  12.940  18.540  16.890  22.761  أورو�ا�الغر�ية

  807.730.0  802.848.0  802.512.0  794.265  675.996  662.019  362.910  الشرق��وسط

  128.359.0  127.969.0  127.254.0  130.139  74.776  59.733  52.468  إفر�قيا

�واملحيط� آسيا

  ال�ادئ

38.971  42.53  43.428  44.187  48.197.0  48.385.0  49.003.0  

  1.492.164.0  1.487.893.0  1.490.386.0  1.467.363  1.049.590  997.655  656.063  مجموع�العالم

 :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

OPEC, Annual Statistical Bullentin 1999, 2012, 2017. 

  املؤكدة�من�النفط �حتياطيات�العاملية): 06.02(ش�ل�رقم�

  
Source: OPEC, Annual Statistical Bullentin 2017, Vienna, Austria, p: 28. 

                                  
1 - world energy council, world energy resources Oil 2016, Op.Cit, P P: 14-15. 
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�السنوات� �مدى �ع�� �نمت �قد �النفط �من �املؤكدة ��حتياطيات �أن �يت�� �والش�ل �ا��دول من

،�مع��يمنة�2016مليون�برميل�سنة� 1.492.164.0إ����1980مليون�برميل�سنة��656.063السابقة�من�

� �حصة �ع�� ��خضر�الفاتح �باللون �املمثلة ��وسط �الشرق �أمنطقة �من �عال�� �362.910ك���احتياطي

� �مليون �سنة ��1980برميل ��807.730.0إ�� �سنة �برميل �النفط�. 2016مليون �احتياطيات �ارتفاع و�عود

،�مع�)مليار�برميل07 (وروسيا�) مليار�برميل�10(إ���حد�كب���من�العراق��2016 سنةاملؤكدة����العالم����

  .���1عدد�من�البلدان�واملناطق) مليار�برميل 01<(انخفاض�صغ���

  2016و 2006و 1996توز�ع��حتياطيات�املؤكدة����العشر�ات� ):07.02(ش�ل�رقم�

  
Source: BP Statistical Review of World Energy, 66th edition, London, June 2017, p: 13. 

من�الش�ل�يت���أن��حتياطيات�العاملية�من�النفط����ز�ادة�مستمرة�ومنطقة�الشرق��وسط�

وذلك�بالرغم�من�انخفاض� �1996انت�امل�يمنة�ع����سبة�أع���احتياطي�من�النفط����العالم�منذ�سنة�

�من � %58.7 �سب��ا ��1996سنة � %47.7و�%54.4إ�� ��2006سنة �راجع��2016وسنة �وذلك �التوا��، ع��

���املنطقة�وارتفاع��سب�با���املناطق�كما�حصل�لوسط�وجنوب�أمر��ا�ال����2لالضطرابات�السياسية

  . 2016سنة��%19.2ووصلت�إ����2006سنة��%08.0إ����1996سنة��%07.9ارتفعت��سب��ا�من�

 
ً
واس��الك�النفط�حسب�مناطق�العالم��إنتاجيمكن�توضيح� :عامليا�النفط�واس��الك�إنتاج -را�عا

  :كما�يو��ھ�الش�ل�التا���2016-1991خالل�الف��ة�

  

  

                                  
1 - BP Statistical Review of World Energy, 66th edition, London, June 2017, p: 13. 
2 - world energy council, world energy resources Oil 2016, Op.Cit, p: 14. 
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  2016-1991خالل�الف��ة��إنتاج�واس��الك�النفط�حسب�املنطقة

.يوم/مليون�برميل: الوحدة  

Source: BP Statistical Review of World Energy

 سنة،�و�و�أبطأ�نمو�منذ�2016 سنة

�بمقدار� �ال��تقا�� �باللون �املمثل ��وسط �الشرق ��� ��نتاج �يوميا،��01.7وارتفع �برميل مليون

مدفوعا�بإيران�والعراق�واململكة�العر�ية�السعودية،�إال�أن��ذا�التباطؤ����النمو�قابلھ�انخفاض�كب������

�أمر��ا �ووسط �وجنوب �ال�ادئ �واملحيط �وآسيا �وإفر�قيا �الشمالية �نمو��س��الك�. أمر��ا �متوسط و�لغ

سنوات�للسنة�الثانية�ع���التوا����10

أقوى�من�املعتاد����منظمة�التعاون�والتنمية�ومع�ذلك،�فالص�ن�وال�ند�ما�زالت�توفر�أك���

  :أما�عن�الدول��ع���إنتاجا�للنفط����العالم�فتظ�ر�من�خالل�الش�ل�املوا��

  البلدان�املنتجة�للنفط

  
Source: https://www.worldenergy.org  

1 - BP Statistical Review of World Energy

ف��و�ال

الكو�ت

�مارات�العر�ية�املتحدة

إيران

العراق

الص�ن

كندا

روسيا

الواليات�املتحدة��مر�كية

اململكة�العر�ية�السعودية

�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

إنتاج�واس��الك�النفط�حسب�املنطقة): 08.02(ش�ل�رقم�

of World Energy, 66th edition, London, June 2017, p: 18. 

مليون�برميل�يوميا�����0.4رتفع�إنتاج�النفط�العال���بنحو�

�بمقدار� �ال��تقا�� �باللون �املمثل ��وسط �الشرق ��� ��نتاج وارتفع

مدفوعا�بإيران�والعراق�واململكة�العر�ية�السعودية،�إال�أن��ذا�التباطؤ����النمو�قابلھ�انخفاض�كب������

�أمر��ا �ووسط �وجنوب �ال�ادئ �واملحيط �وآسيا �وإفر�قيا �الشمالية أمر��ا

10وسط�ملدة�يوم،�أع���من�املت/مليون�برميل�01

أقوى�من�املعتاد����منظمة�التعاون�والتنمية�ومع�ذلك،�فالص�ن�وال�ند�ما�زالت�توفر�أك���

أما�عن�الدول��ع���إنتاجا�للنفط����العالم�فتظ�ر�من�خالل�الش�ل�املوا�� 1.املسا�مات����النمو

البلدان�املنتجة�للنفطأع���): 09.02(ش�ل�رقم�

                                  
of World Energy, 66th edition, Op.Cit, p: 18. 

135

149

176

183

197

215

216

541

567

569

إنتاج�النفط�مليون�طن����العام

الفصل�الثا�ي

 

ش�ل�رقم�

رتفع�إنتاج�النفط�العال���بنحو�إ

�بمقدار��.2013 �ال��تقا�� �باللون �املمثل ��وسط �الشرق ��� ��نتاج وارتفع

مدفوعا�بإيران�والعراق�واململكة�العر�ية�السعودية،�إال�أن��ذا�التباطؤ����النمو�قابلھ�انخفاض�كب������

�أمر��ا �ووسط �وجنوب �ال�ادئ �واملحيط �وآسيا �وإفر�قيا �الشمالية أمر��ا

01.6العال���للنفط�

أقوى�من�املعتاد����منظمة�التعاون�والتنمية�ومع�ذلك،�فالص�ن�وال�ند�ما�زالت�توفر�أك����هن�يجة�لنمو 

املسا�مات����النمو

                                 

541

567

569
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ك���الدول�املنتجة�للنفط�وال���تصدر��ا�اململكة�العر�ية�السعودية�بقرابة�أيو���الش�ل�أعاله�

569 � �بقيمة ��مر�كية �املتحدة �الواليات �تل��ا �العام ��� �طن �العام 567مليون ��� �طن �زادت�. مليون وقد

  .1%49الدول�املنتجة�من�مشارك��ا�����نتاج�العال���إ���

بمقدار�) اليوم/مليون�برميل�93.2( 2015 سنةكما�ش�د�الطلب�العال���ع���النفط�ارتفاعا�خالل�

�ال 01.5 �عن �بز�ادة �اليوم ��� �برميل ��2014 سنةمليون ��س�تھ �النمو� %01.3بما �الرتفاع �راجع ���وذلك

�الدول� ��� �النمو��قتصادي �بتحسن �متأثرة �الصناعية �الدول �مجموعة �قبل �من �النفط �ع�� الطلب

ارتفاعا����الطلب�العال���أي��اليوم/مليون�برميل�95.4 ما�قيمتھ�2016كذلك�ش�دت�سنة��2الصناعية،

مليون�برميل����اليوم�و�و�أقل�من�العام�السابق��س�ب�تباطؤ�النمو����الدول��01.3ع���النفط�بمقدار�

   3.الصناعية

�جانفي� �خالل �ارتفاعا �ا��ام �النفط �من ��مر�كية �املتحدة �الواليات �واردات �أيضا �ش�دت كما

��%07.5بنحو� 2017 �برميل 08.4لتبلغ �بنحو��ومي/مليون �النفطية �املنتجات �من �واردا��ا �ارتفعت كما

14.9% � �حوا�� �للدول�ومي/رميلب�ليون م 02.2لتبلغ �النفطي �التجاري �املخزون ��� �كذلك �ارتفاع �مع ،

،�وارتفع�املخزون��س��اتي���ومي/رميلب�ليون م 3030ليصل�إ��� ومي/رميلب�ليون م 48الصناعية�بحوا���

ليصل�وم�ي/رميلب�ليون م ���1دول�منظمة�التعاون��قتصادي�والتنمية�وجنوب�إفر�قيا�والص�ن�بمقدار�

  4.ومي/رميلب�ليون م 1880إ���

 
ً
نھ�ال�يخلو�من�أبالرغم�من���مية�ال���ي�سم���ا�النفط�إال� :مخاطر�استخدام�النفط -خامسا

  :العيوب�فاستعمال�النفط�ينجر�عنھ�عدة�أخطار�من�عدة�نوا���يمكن�إيجاز�ا����النقاط�التالية

 �س�ب�انطالق�الغازات�الدفيئة؛�النفط�استعمال - 

 ���حاو�ات�ع���ا�وكذا�رمي�املخلفات�ف��ا؛�النفط��س�ب�نقلتلوث�البحار� - 

 اس��الكھ؛�يفوق زمن��يحتاج����ت�و�نھ�إ�� - 

�لتكنولوجيا� -  �حاجتھ �إ�� �باإلضافة ��سو�قھ �غاية �إ�� �استخراجھ �بداية �من �املرتفعة ت�اليفھ

 متطورة؛

 5:كما�يتعرض�العاملون����مجال�النفط�لعدة�مخاطر

                                  
1 - https://www.worldenergy.org/data/resources/resource/oil/. 

  .37: ص�مرجع�سبق�ذكره، تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�الثا�ي�و�ر�عون، - 2
  .38: ص تقر�ر��م�ن�العام�الثالث�و�ر�عون،�مرجع�سبق�ذكره، - 3
 .02: ،�ص2017،�أفر�ل�التطورات�الب��ولية�����سواق�العاملية�والدول��عضاءتقر�ر�ش�ري�حول�منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول،��- 4
 .18-17: ،�ص�ص2006العراق،�-دار�ئاراس،�أر�يل�الب��ول�أ�ميتھ�مخاطره�وتحدياتھ،بيوار�خ����،��- 5
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التعرض�ألشعة�الشمس�ا��ارقة،�ا��رارة،�الضوضاء،�����ازات،��شعاعات��:طبيعية .1

 ...املس�بة�لعدة�أمراض��السرطان�و�نيميا

��ختناق��:كيميائية .2 ��س�ب �وال�� �املتصاعدة �و�تر�ة �و�بخرة �الغازات �عن ت�تج

 و�ل��ابات�كما�قد�ت�س�ب����حرائق�وانفجارات؛

و�العمل�املعزول�عن���ل�و�صدقاء����أماكن�نائية�عدم�تكيف�العامل�مع�ج�:نفسية .3

 .مما��س�ب�للعامل�شعور�بالغر�ة�والوحدة�والضياع

  الطاقة�النوو�ة :املطلب�ا��امس

����ي�بيكرل���� عندما�وضع��20/06/1896بدأت�بحوث�النظائر�املشعة�ع���يد�العالم�الفر����

من�مادة�ك��يتات�اليورانيوم�البلور�ة�و�عد��ةرقيق�ةا�ب�ن�ورقت�ن�سمكيت�ن�ثم�ن���طبقلوحا�فوتوغرافي

تحميض�اللوح�الحظ�بأن�املنطقة�ال����انت��غط��ا�مادة�اليورانيوم�سوداء�وكرر�تجار�ھ�ل�ست�تج�بأن�

�الك�ر�ائية �ال��نات �تفر�غ �ع�� �القدرة �ل�ا �اليورانيوم �عن �املن�ثقة �إحدى��شعاعات �دور �أ�ى �ثم ،

� �املش�ورة �العاملة �أنواع�تلميذاتھ ��عض �وتفسر ��شعا�� �ال�شاط ��� �البحث �لتواصل ��وري ماري

العناصر�مثل�الراديوم�والبولونيوم�ثم�أكمل��عد�ما�العالم��نجل��ي�ار�ست�رذرفورد�ليعلن�أن�املواد�

و�دأت�الفكرة����استخدام�. جسيمات�ألفا�وجسيمات�ب�تا�وأشعة�جاما: املشعة�ي�بعث�م��ا�ثالثة�أنواع

�النو  �ش�ر�د�سم���الطاقة ��� �السلمية �لألغراض ��1953و�ة ��� �تم �عنصر��1956 سنةحيث استخدام

؛�األخص����عالج�����ة�السرطانيةال�و�لت�املشع�و�بر�الذ�بية�املشعة�����ستخدامات�الطبية�و�

االت،�ففي�مجال�الطاقة�مجعدة�خطت��ذه��ستخدامات�خطوات�عديدة�لتخدم�ال�شر�ة����حيث�

�مقارن �الناتجة�ةعند �الطاقة �مع �الفحم �عن �الناتجة �ا�شطار�ذر �الطاقة �أن �وجد �اليورانيوم �ةعن

ي�تج�) الفحم(من�الكر�ون��ةب�نما�اح��اق�ذر �طمليون�فول�200ي�تج�عنھ�طاقة�مقدار�ا��235يورانيوم�

�طاق ��ةعنھ �فول�04مقدار�ا �اليورانيو �طالك��ونات �ذرة �طاقة �أن �أي �شاسع �خمس�ن�فالفرق ��عادل م

�ذر �مليون  �طاقھ ��ةضعف �استخدام�ا �تم �لذلك �الالكر�ون �عن �كبديل �عديدة �مجاالت والغاز��نفط��

  1.الطبي��

فاليورانيوم��و�العنصر�الطبي�������رض�الذي�يمكن�العثور�عليھ�����ل�م�ان،�والذي��غذي��

. نھ�واسع��ن�شارأ���اث���عشر�بلدا،�ع���الرغم�من�معظم�املفاعالت�و�تم�استخراجھ�بكميات�كب��ة�

                                  
  https://www.ye1.org: متوفر�ع��الطاقھ�النوو�ھ�ب�ن��يجابيات�والسلبيات،� - 1
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��� �بلدان �خمسة ��� �العال�� ��نتاج �أس��اليا،�: من �كندا، �ازاخستان،

  مصادر�اليورانيوم�املحددة�حسب�املنطقة

  
Source: https://www.worldenergy.org 

،�مليون�طن�03.42من�الش�ل�يت���أن�أك���مصدر�لليورانيوم����العالم�موجود����آسيا�بحوا���

�.ألف�طن�73أما�أقل�الدول�ال���تحوي�اليورانيوم�ف���منطقة�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�بحوا���

تل��ا�كندا�بـ��ألف�طن�22.8ستان�بما�يقارب�

  .2ألف�طن�سنو�ا�04.06

�املنتج��% �إنتاج �الرتفاع �راجع وذلك

����%70الرئ�����لھ����العالم��ازاخستان،�كما�أن�موارد�اليورانيوم�العاملية����ز�ادة�مستمرة�وصلت�إ���

�النوو�ة� �الطاقة �وو�الة �الذر�ة �للطاقة �الدولية �الو�الة �تقديرات �بي�تھ �ما �حسب ��خ��ة السنوات

سنة�وفق� 100جمالية�املحددة�من�اليورانيوم��افية�ألك���من�

و�سبة�توليد� ،2015 سنةجيغاواط������اية�

و���كز�تطو�ر�الطاقة�النوو�ة�اليوم����مجموعة�صغ��ة��س�يا�

� �مقابل ���شاء �قيد �جو�لية��06مفاعال ��� مفاعالت

1 - Energy Resources ,Nuclear, Availble on

https://www.worldenergy.org/data/resources/resource/nuclear/ 

الشرق��وسط�وشمال�افر�قيا

أمر��ا�الالتي�ية�ومنطقة�البحر�ال�ار���

شرق�آسيا

شمال�أمر��ا

جنوب�ووسط�آسيا

أورو�ا

افر�قيا

ا��نوب�الشر���واملحيط�ال�ادئ

آسيا

مصادر�اليورانيوم�حسب�املناطق�ألف�طن

�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

� �أك���من �استخراج ��� %80و�تم �بلدان �خمسة ��� �العال�� ��نتاج من

مصادر�اليورانيوم�املحددة�حسب�املنطقة): 10.02(ش�ل�رقم�

من�الش�ل�يت���أن�أك���مصدر�لليورانيوم����العالم�موجود����آسيا�بحوا���

أما�أقل�الدول�ال���تحوي�اليورانيوم�ف���منطقة�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�بحوا���

ستان�بما�يقارب�لليورانيوم����كزاخ إنتاجاأما�من�حيث�الدول�فإن�أك���ا�

06.ألف�طن�فالنيجر�بـ��04.98السنة�ثم�اس��اليا�بـ�ألف�طن����

� �ب�ن �اليورانيوم �إنتاج �ارتفع ��2013- 2004وقد %40بأك���من

الرئ�����لھ����العالم��ازاخستان،�كما�أن�موارد�اليورانيوم�العاملية����ز�ادة�مستمرة�وصلت�إ���

�النوو�ة� �الطاقة �وو�الة �الذر�ة �للطاقة �الدولية �الو�الة �تقديرات �بي�تھ �ما �حسب ��خ��ة السنوات

جمالية�املحددة�من�اليورانيوم��افية�ألك���من��عت���املوارد�� �2015واعتبارا�من�جانفي�

جيغاواط������اية��390بلغت�الطاقة�النوو�ة�العاملية��كما. 

و���كز�تطو�ر�الطاقة�النوو�ة�اليوم����مجموعة�صغ��ة��س�يا�. من�الك�ر�اء�العاملية 

�د�سم��� �2015و�� ��ناك ��ان ،65�� �مقابل ���شاء �قيد مفاعال

                                  
Availble on: https://www.worldenergy.org 
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الشرق��وسط�وشمال�افر�قيا

أمر��ا�الالتي�ية�ومنطقة�البحر�ال�ار���

شرق�آسيا

شمال�أمر��ا

جنوب�ووسط�آسيا

أورو�ا

افر�قيا

ا��نوب�الشر���واملحيط�ال�ادئ

آسيا

مصادر�اليورانيوم�حسب�املناطق�ألف�طن

الفصل�الثا�ي

 

� �أك���من �استخراج و�تم

  1 .نامي�يا�والنيجر

من�الش�ل�يت���أن�أك���مصدر�لليورانيوم����العالم�موجود����آسيا�بحوا���

أما�أقل�الدول�ال���تحوي�اليورانيوم�ف���منطقة�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�بحوا���

أما�من�حيث�الدول�فإن�أك���ا�

ألف�طن�����09.14

� �ب�ن �اليورانيوم �إنتاج �ارتفع وقد

الرئ�����لھ����العالم��ازاخستان،�كما�أن�موارد�اليورانيوم�العاملية����ز�ادة�مستمرة�وصلت�إ���

�النوو�ة� �الطاقة �وو�الة �الذر�ة �للطاقة �الدولية �الو�الة �تقديرات �بي�تھ �ما �حسب ��خ��ة السنوات

واعتبارا�من�جانفي�

. احتياجات�الف��ة

 %11تقدر�بحوا���

�البلدان �د�سم���. من و��

                                 

/https://www.worldenergy.org/data/resources/resource/nuclear: من�الرابط�التا���-2

3420
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��� �بلدان �أر�عة ��� ���شاء �قيد الص�ن،�: وحدة

  1 .�ند،�روسيا�و�ور�ا�ا��نو�ية،�و�ل�ا�ل�ا�أ�داف�طموحة�لبناء�نووي�جديد

  القدرة�النوو�ة�املث�تة�حسب�املنطقة

  
Source: https://www.worldenergy.org 

� �مث�تة �نوو�ة �أك���قدرة �صاحبة ��� �أورو�ا �ن �العالم ��� تل��ا� %42.7ب�سبة

�التوليد� �ع�� �كب��ة �قدرة ��مر�كية �املتحدة �الواليات تمتلك

عكس�فر�سا�املتأخرة�عن�الركب�بالرغم�من�أ�مية��ذا�النوع�من�

 .د��س�تھ����ذلك�تنعدمأما�الشرق��وسط�فت�ا

والزراعية�و���املجال�����املجاالت�الطبية

لقيت�املفاعالت�النوو�ة�ترحيبا�كب��ا�باعتبار�ا�ا��ل�البديل�ملشكالت�الطاقة����

�وزادت� ��ك���خطورة �الطر�قة �بأ��ا ��مت

ألسباب�متعددة،�خاصة�فيھ�حيث�يرى�معارضو�ا�أن�مستقبل��ذه�الطاقة�مازال�مش�و�ا�

ائية�كمخاطر��سرب��شعاعات�من�املفاعالت�أو�التلوث�ا��راري�للمجاري�امل

ت�لفة�إنتاج�الك�ر�اء�بواسطة�الطاقة�النوو�ة�

�النوو�ة �لتطو�ر��س��ة �النوو�ة �املناجم �استخدام ���مكن �إ�� �معا��ة�باإلضافة صعو�ة

1 - Energy Resources ,Nuclear, Availble on

 .62: ،�ص2002جانفي�مصر،�،�22العدد� ت�البي�ية،

0.2%

1.7%

42.7%

0.5%

�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

� �تبلغ �إجمالية �بطاقة ����40 و�وجد. جيغاواط�64، �بلدان �أر�عة ��� ���شاء �قيد وحدة

�ند،�روسيا�و�ور�ا�ا��نو�ية،�و�ل�ا�ل�ا�أ�داف�طموحة�لبناء�نووي�جديد

القدرة�النوو�ة�املث�تة�حسب�املنطقة): 11.02(ش�ل�رقم�

�ف �الش�ل �خالل �إمن �مث�تة �نوو�ة �أك���قدرة �صاحبة ��� �أورو�ا ن

� �ب�سبة �الشمالية �. %30.3أمر��ا �التوليد�حيث �ع�� �كب��ة �قدرة ��مر�كية �املتحدة �الواليات تمتلك

عكس�فر�سا�املتأخرة�عن�الركب�بالرغم�من�أ�مية��ذا�النوع�من��،الك�ر�ا�ي�بواسطة�الطاقة�النوو�ة

أما�الشرق��وسط�فت�ا. الطاقة����املز�ج�الطاقوي�الفر�����لتوليد�الك�ر�اء

���املجاالت�الطبية��ا�ت�ون استخداما�أن��من�ايجابيات�الطاقة�النوو�ة���

لقيت�املفاعالت�النوو�ة�ترحيبا�كب��ا�باعتبار�ا�ا��ل�البديل�ملشكالت�الطاقة����العسكري�أيضا،�كما�

  .العالم،�من�منظور�مؤ�دي�استغالل�ا

� �ز�ادة �مع �نھ �فقد �النوو�ة �وا��وادث  املفاعالت
ُ
�وزادت�أ ��ك���خطورة �الطر�قة �بأ��ا ��مت

حيث�يرى�معارضو�ا�أن�مستقبل��ذه�الطاقة�مازال�مش�و�ا�

كمخاطر��سرب��شعاعات�من�املفاعالت�أو�التلوث�ا��راري�للمجاري�امل آثار�ا�الضارة�ع���الب�ئة

ت�لفة�إنتاج�الك�ر�اء�بواسطة�الطاقة�النوو�ة��ذا�وأن��2.والتلوث�الناتج�عن�املخلفات�النوو�ة�املشعة

�النوو�ة �لتطو�ر��س��ة �النوو�ة �املناجم �استخدام �مكن

                                  
Availble on: https://www.worldenergy.org 

ت�البي�ية،،�مجلة�أسيوط�للدراساوإنتاج�الطاقة... الطاقة�النوو�ةممدوح�فت���عبد�الصبور،�

0.9%

23.6%

30.3%

الشرق األوسط وشمال افریقیا

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي

شرق آسیا

شمال أمریكا

جنوب ووسط آسیا

أوروبا

افریقیا

الفصل�الثا�ي

 

2012� �تبلغ �إجمالية �بطاقة ،

�ند،�روسيا�و�ور�ا�ا��نو�ية،�و�ل�ا�ل�ا�أ�داف�طموحة�لبناء�نووي�جديدال

�ف �الش�ل �خالل من

� �ب�سبة �الشمالية أمر��ا

الك�ر�ا�ي�بواسطة�الطاقة�النوو�ة

الطاقة����املز�ج�الطاقوي�الفر�����لتوليد�الك�ر�اء

من�ايجابيات�الطاقة�النوو�ة���

العسكري�أيضا،�كما�

العالم،�من�منظور�مؤ�دي�استغالل�ا

�أإال� �ز�ادة �مع نھ

حيث�يرى�معارضو�ا�أن�مستقبل��ذه�الطاقة�مازال�مش�و�ا��،معارض��ا

آثار�ا�الضارة�ع���الب�ئة

والتلوث�الناتج�عن�املخلفات�النوو�ة�املشعة

�و مرتفعة �النوو�ة، �لتطو�ر��س��ة �النوو�ة �املناجم �استخدام �مكن

                                 

ممدوح�فت���عبد�الصبور،��- 2

الشرق األوسط وشمال افریقیا

أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي



 �س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

 
92 

�املناجم ��� �الناتجة �املشعة ��و�النفايات �يضر�بالب�ئة �وأك���ما �إ، �حالة�انبعاث ��� �راديو�اكتيفي شعاع

  1.حدوث�انفجار����املنجم�ل�ذا��ستحسن�إ�عاد�املفاعالت�النوو�ة�عن��ماكن�السكنية

  حديثة ائلالطاقة�املتجددة�كبد�س�ثمار����مصادر�: املبحث�الثا�ي

بناء�ع���الدور�الفعال�الذي�تلعبھ�الطاقة�املتجددة����خفض�انبعاثات�الغازات�الضارة�والتغلب�

بدأ�املنظور�العال���للطاقة��س���إلدماج��ذا�النوع�من�الطاقة�النظيفة��،ع���نضوب�املوارد�الب��ولية

�الطاقوي  �املز�ج ��� �للب�ئة ���ا��،والصديقة �العمل �ع�� �القادرة �ال�شر�ة �موارد�ا �وتنمية وتوف���تقنيا��ا

  .لتحقيق�أق����استفادة�مما�توفره

   الطاقة�املتجددة�مف�وم: �ول املطلب�

�استغ �من �العالم �يتمكن �ح�� �الطاقة �من �الطبيعية �ثرواتھ �محاولة�الغ���الل �عليھ �وجب ناضبة

��عد� �الطاقة �من �النوع ��ذا �تار�خ �عن �ملحة �املطلب ��ذا �و�� �استغالل�ا، �طرق �ومعرفة �جيدا اك�شاف�ا

� �معرفة �وأخ��ا �أ�مي��ا �ثم �معنا�ا �ع�� �ومحاس��اأالتعرف �عيو��ا �إبراز��.برز �من �البد �ذلك �قبل لكن

  .أسباب�التوجھ�نحو�الطاقات�املتجددة�كبدائل�عن�الطاقة�الناضبة

 
ً
�الناضبة�-أوال �للطاقة �بديلة �طاقة �مصادر �عن �البحث �ا��وانب��سا�م: أسباب تالزم

�العال��،� �الطاقة �نظام �مستمر��� �تحول �بإحداث �والتكنولوجيا �و�غ���املناخ �والديمغرافية �قتصادية

حيث�أن�نمو�الس�ان�امل��افق�مع�تحسن�ظروف�املع�شة�وتزايد�التمركز����املناطق�ا��ضر�ة�أف����إ���

�ن �الوقت �و�� �الطاقة، �وخدمات �حلول �كب���ع�� ��ش�ل �الطلب �ع���ارتفاع �امل��ايد ��جماع �ش�ل فسھ

�عن �جديدة� املخاطر�الناتجة �أساليب �الستكشاف �وا���ومات �حفز��فراد �دافعا ��غ���املناخ ظا�رة

�الطاقة ��ثار��.لتوليد �من �وغ���ا �الدفيئة �الغازات �انبعاث �تقليل �ع�� �قدر�املستطاع �العمل �مع ولكن

وعليھ�يمكن��2.��يار��مثل����غمرة��ذه�املعطياتالضارة�بالب�ئة�و��سان،�و�ش�ل�الطاقة�املتجددة�ا

  :ذكر�أسباب�التوجھ�نحو�الطاقات�املتجددة�باختصار����النقاط�التالية

تراكمت�الدالئل�ع���أن��نتاج�العال���للنفط�يق��ب�من�أوجھ�التار����و����:نضوب�املوارد .1

رؤون�ع���التصر�ح���ا�و�و�ما�أشار�إليھ�إال�أ��م�ال�يج�نفط،ا��قيقة�ال����عرف�ا�الكث��ون����صناعة�ال

لقد�أشرفنا�ع���الوصول�إ�����اية�عصر�" :1999سنة��ARCOرئ�س�مجلس�إدارة�شركة�مايك�باول�ن�

،�و��يح�أنھ�ملا�يبلغ��نتاج�العال���أوجھ�ست�ون�منھ�كميات�كب��ة�ال�تزال�موجودة����باطن�"النفط

�ال �صا��� �رأي �حسب �ست�ون �أ��ا �إال ��لفة�نفط�رض �وأع�� �استخراجا �أو�أصعب �جودة �أقل . إما

                                  
 .31: ص،�مرجع�سبق�ذكره،�)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 1

   www.irena.org :متوفر�ع���إعادة�النظر����الطاقة،،�)آير�نا(الو�الة�الدولية�للطاقة�املتجددة��- 2
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و�ذا�البديل�لر�ما� 1فالطاقة�الرخيصة�من�النفط�قد�ان��ت،�والبحث�عن�مصادر�بديلة�للطاقة�جار��ن

إال�أن�العلماء�أكدوا�أن�عصر�نضوب�الغاز�يبدأ��عد�ان��اء�عصر�النفط�أما�،�ي�ون�موردا�تقليديا��الغاز

�س�يا�إال�أن�كث��ا�من�الفحم�الذي�����رض��ن�من�النوع�الرديء�صعب��نھ�يبدو�وف��اأالفحم�فرغم�

�العقود� ��� �أوجھ �س�بلغ ��حفوري �الوقود ��� �ا��اصل �النقص �لسد �عليھ �اعتمد �ما �فإذا �ستخراج

القادمة�أيضا�وعليھ�فالطاقة�املستمدة�من�الشمس�والر�اح����طاقة�متجددة�وإنتاج�ا�قابل�للز�ادة�

 2إذا�ف���البديل��مثل؛إ���حد�كب���

الز�ادة����عدد�الس�ان�ال����ش�د�ا�العالم�ال��عود�للوراء�وإنما�������: تزايد�حاجات�الس�ان .2

خاصة��عدما��عودوا�ع���نمط��الناس�ومع��رتفاع����الكثافة�الس�انية�س��تفع�حاجات�،تقدم�مستمر

�الع�ش �من �ال�،محدد �موارد �ع�� �الطلب �يكثفون �يجعل�م �املوارد�و�و�ما �أن �و�ما �أنواع�ا �ب�ل طاقة

 نھ�البد�من�إيجاد�موارد�متجددة�تضمن�حياة�س�ان�العالم؛إاملعتمد�عل��ا�حاليا�ناضبة�ف

�س�م�الوقود��حفوري����تلوث�الب�ئة�وتف�����مراض�املختلفة�و�و�ما���دد��:التلوث�البي�� .3

�الس�ان �الوقو . وجود �أنواع �من ��نتقال �أن �إ�� �نظيفة�و�ش���دراسات �طاقات �إ�� �امللوثة ��حفوري د

مالي�ن���ص��ل�سنة�من�تلوث�ال�واء��07س�س�م����خفض�ت�اليف�الرعاية�ال��ية�إذ�يموت�نحو�

 ؛3من�الناتج�املح����جما���العال���%3و�ذا�ي�لف�العالم�

ألن��يرادات�ال���تولد�ا���مة��ذلك أصبحت�الطاقات�غ���املتجددة�لعنة�:تقلب��يرادات .4

،�وعليھ�وجب�4بصورة�غ���طبيعية�وتتقلب�ع���نحو�ال�يمكن�الت�بؤ�بھ�أل��ا�ال�تتأ�ى�من�مصدر�مستقر

�وحيد� �فاعتماد�الدول�النفطية�ع���مورد �بدائل��ستطيع�حل��ذه�املشا�ل�و��تمام���ا البحث�عن

�ع �يجعل�ا �القادمة ��جيال �حق �من �و�و �متقلب �أم��ا�وناضب ���دد �قد �مختلفة �لصدمات رضة

 .واستمرار���ا

�مخاطر�رغم� �من �ل�ا �وما �التقليدية �الطاقة �أنواع �حول �إليھ �التطرق �تم �ما �خالل �ومن وعليھ

يقول�نھ�حان�وقت�وضع�حل�ول�س�إيجاده�ألنھ�ال�وقت��ن�للتفك���بل�حان�وقت�العمل،�أأ�مي��ا�إال�

أن�يصاح��ا�التطبيق؛�و�ستعداد�وحده�ال�يكفي،�فال�بد�من�املعرفة�وحد�ا�ال�تكفي،�ال�بد�: "غوتيھ

  .و�ذا��و�التحدي�أمام�العالم�اليوم". العمل

                                  
1 -G.G. Smith and others, Petroleum, Op.Cit , p: 01. 

  .25�،27: ص�ص�،مرجع�سبق�ذكره،�غروب�الطاقةر��شارد��اين��غ،��- 2
  .www.levert.ma ، 28/04/2017 ،02:34 pm :��متوفر�ع�ل�يمكن�لبلد�أن��عتمد��لًيا�ع���الطاقة�املتجددة؟،� - 3
  .382: ،�ص2014العالقات�العر�ية�والدولية،�قطر،�،�ترجمة�محمد��يثم��شوا�ي،�منتدى�نقمة�النفطماي�ل�روس،��- 4
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ً
�املتجددة�- ثانيا �الطاقة �الطاقة�: �عر�ف �موارد �ع�� �عامة �بصورة �املتجددة �مصط�� يطبق

�طبيعيا �للتجديد �قابلة �أو �مس�نفذة �غ�� �بأ��ا �ت�سم �ال�� �ف1.وتكنولوجيا��ا �ل�س�الطاقة املتجددة

�مضت� �تم�إحالل�ا�ع���مدى�قرون ����الطبيعة �بل�طاقة�متاحة بمصط���جديد��عرفھ�العالم�حديثا

�أو� ��عادل �بوت��ة �الطبيعة ��� �تلقائيا �و�تجدد �يتولد �طاقوي �مورد �عن �عبارة �و�� ��حفور�ة، بالطاقة

   2.أسرع�من�وت��ة�اس��الك��ذا�املورد

تلك�املتولدة�من�مصادر�ل�ست�ل�ا���اية�محددة�: ددة���الطاقات�املتجأيضا�يمكن�القول�أن� - 

 3.أو�ال���يمكن�إعادة�تدو�ر�ا��الطاقة�الشمسية�وطاقة�الر�اح�واملياه

 - � �الدولية �الطاقة �و�الة �تجديد�ا�: "بأ��ا�ieaو�عرف�ا �يتم �وال�� �الطبيعة �من �املستمدة الطاقة

والطاقة�ا��رار�ة��رضية�واملائية�و�عض��بمعدل�أسرع�من�اس��الك�ا،�والطاقة�الشمسية�وطاقة�الر�اح

  4".أش�ال�الكتلة�ا��يو�ة��ل�ا�مصادر�مش��كة�للطاقة�املتجددة

ن�الطاقة�املتجددة����الطاقة�املتأتية�من�مصادر�طبيعية�مستمرة�تتجدد�بوت��ة�أسرع�إوعليھ�ف

 .من�اس��الك�ا�عكس�الطاقات�غ���املتجددة،�و���طاقات�صديقة�للب�ئة�غ���ملوثة

 لثثا
ً
�املتجددة�- ا �الطاقة �رواسب :تار�خ �اك�شاف �ف�قبل �الصناعية �الثورة �وقت ��� ن�إالفحم

�واحد �باست�ناء �مصادر�متجددة �من ��انت �والتدفئة �لإلضاءة �استخدمت �ال�� �الطاقة أو�اثن�ن،��معظم

 فطوال�تار�خ�ال�شر�ة�
ُ
.. .حالباملواد�النباتية��ا��شب�و�عشاب�والط�،حرق�ما��عرف�بالكتلة�ا��يو�ةأ

�اك�شاف� �قبل �السن�ن �من �آالف �لعدة �الطر�قة ���ذه �ال�شر�ة �واستمرت �واملساكن �املداخن لتغذية

�وقوة� �ا��يوانية �القوة �القديمة �العصور ��� �املتجددة �للطاقة ��خرى ��ستخدامات �و�شمل الز�وت،

�والسدود �تم�النظر�إ���ذروة�النفط�والفحم����وقت�مبكر�منذ�. الر�اح وخالل�الثورة��.1870 سنةوقد

�للتحض��� �و�طورو��ا �الشمسية �الطاقة �تكنولوجيا �مفا�يم �إ�� �ينظرون �املفكر�ن ��عض ��ان الصناعية

�اندالع� �ح�� �الشمسية �الطاقة �تكنولوجيا �و�س�ثمار��� �النظر�ات �واستمرت �الفحم، ��عد �ما لعالم

قرب�نفاذ�الوقود��حفوري��بدأ�العلماء����أمر��ا�يتحدثون�عن 1912 سنةا��رب�العاملية��و��،�و���

�ا��يار�الوحيدأو  ��� �الشمسية �الطاقة �. ن �سنة �نفس��1950و�� �حول �العالم ��� �جديدة �حملة بدأت

و�انوا�ع����،القضية�واستولت�الطاقة�الشمسية�واملائية�وغ���ما�ع���ا�تمام�علماء�الب�ئة�والصناعي�ن

ة�التلوث،�مما�جعل�الطاقة�املتجددة�تصبح�حد�سواء�قلق�ن�إزاء�النمو�ال�ائل����عدد�الس�ان�وم�افح

                                  
1 - Renewable Energy Overview , Available on: https://www.oas.org 

2  -�� �حالم، �اقتصادياتزواو�ة �املغار�ية دور �الدول ��� �املستدامة ��قتصادية �التنمية �تحقيق ��� �املتجددة �الالطاقات �الوفاء �مكتبة قانونية،�،

 .124: ،�ص2014،��سكندر�ة
3 - Renewable Energy: All You Need to Know, Available on: http://www.environmentalscience.org 
4 - https://www.iea.org/about/faqs/renewableenergy/  
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�خيارً  �ول�ست �حفز�. للمستقبل�اضرورة �مما �العرض �فاق �الطاقة �ع�� �الطلب �أن �أثار�الد�شة ومما

�قتصادي�ن�والباحث�ن�والناشط�ن����مجال�الب�ئة�ع����سر�ع�زوال�الطاقات�امللوثة�من�خالل�حملة�

من�أوقد��ان� )what is in the ground to remain in the ground" (للبقاء�����رض�و�ما�����رض�"

�توافر� �ضرورة ��ش���إ�� �والذي �العشر�ن، �القرن ���اية �منذ �العالم �كب���لقادة �مصدر�قلق �أيضا الطاقة

��ساسية� �أو�وسيلتھ �النفط �ما �بلد �فقد �فإذا �واس��الك�ا �الطاقة �إلنتاج �الالزمة �املوارد �ع�� البلدان

 1.قرار�داخ�����دد��من�الوط���للبالدللطاقة�سيولد�عدم�است

 را�ع
ً
�املتجددة�-ا �الطاقة �الدفيئة� :أ�مية �الغازات �انبعاث �من �ل��د �وسعھ ��� �ما �يبذل العالم

وا��د�من�التغ���العال������درجات�ا��رارة،�و�و�ما�تم�مناقشتھ����مؤتمر�قمة�املناخ�املنعقد����بار�س�

والذي�سبقتھ�مئات��2والذي���دف�إلبقاء��ح��ار�العال���أقل�من�درجت�ن�مئو�ت�ن�COP21 2015 سنة

�ا��ميع� �ع�� �كما �كب��ة، �ب�تائج �تأ�ي �لم �جميعا �إال�أ��ا �الشأن �نفس ��� �العاملية �واملبادرات املؤتمرات

� �التحتيةأإدراك �الب�� �ع�� �الطلب �وارتفاع �الس�ان �عدد �ز�ادة �ظروف �ظل ��� �بذلك �القيام �يجب �نھ

�توفر�ما�. للطاقة �مصادر�جديدة �إ�� ��نتقال �يجب �القادمة ��جيال �مستقبل �وتأم�ن �بذلك وللقيام

ن�الز�ادة����كمية�الك�ر�اء�إتقار�ر�الو�الة�الدولية�للطاقة�فووفقا�ل .يحتاجھ�العالم�دون�الضرر�بالب�ئة

� �من �زادت �املتجددة �الطاقة �من ��%13املنتجة ��2012سنة ��%22إ�� ��ذه��2013سنة �وصول و�توقع

� �إ�� � %26ال�سبة �م��عة2020 سنةبحلول ��سب �و�� �للطاقة��3.، �الكب��ة ���مية �معرفة �ع�� وتدل

وعليھ�تك�����الطاقة�املتجددة�أ�مية�بالغة����حماية�الب�ئة�باعتبار�ا�طاقة� .املتجددة����العالم�اليوم

  .4غ���ناضبة�وتوفر�عامل��مان�البي��

 خامس
ً
�املتجددة�-ا �للطاقة �العامة �والعيوب �ال��� :املزايا �والعيوب �العامة �املزايا ��عض �ي�� فيما

  5:ترتبط�بموارد�الطاقة�املتجددة

 :إيجاز�ا�فيما�ي�� يمكن :عيوب�الطاقة�املتجددة .1

 ؛صعو�ة�تخز�ن�الطاقةباإلضافة�إ����ارتفاع�ت�لفة�املعدات�و�دوات�و�الت�املستخدمة -

�التنافس�ع���املناطق�ال��ية�والفارغةمما�ُيظِ�ر��تن�شر�ع���مساحات�واسعةاملعدات�البد�أن� -

حِدث��غي��ات��ي�لية���ا
ُ
 ؛كما�أ��ا�ت

                                  
1 - Renewable Energy: All You Need to Know, Op.Cit. 
2 - Find out more about COP21, Available on: http://www.cop21paris.org  
3 - Renewable Energy: All You Need to Know, Op.Cit. 

مجلة�الباحث،�العدد�،�-عرض�تجر�ة�أملانيا–أ�مية�الطاقة�املتجددة����حماية�الب�ئة�ألجل�التنمية�املستدامة��محمد�طال��،�محمد�ساحل،�- 4

 .205: ص، 2008 ا��زائر،�،06
5-Friederike Adra, Renewable Energy-an Eco-friendly Alternative ?, friedrich ebert stiftung, Ghana 
office ,July 2014, p:13. 
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�توصيل� - �خطوط �لبناء �م�لفة �يجعل�ا �مما �النائية، �املناطق ��� �املتجددة �املوارد �تقع �ما غالبا

  1الك�ر�اء�إ���املدن؛

 2:مصادر�الطاقة�املتجددة�ل�ست�متاحة�دائما -

 غيوم�تقلل�الطاقة�املستخدمة�من�محطات�الطاقة�الشمسية؛فال 

 أيام�الر�اح�املنخفضة�تقلل�الطاقة�من�مزارع�الر�اح؛ 

 ا��فاف�يقلل�من�املياه�املتاحة�لتوليد�الطاقة�الك�رمائية. 

 :يمكن�ت��يص�ا����النقاط�التالية :مزايا�الطاقة�املتجددة .2

مناجم�الفحم�ومحطات�التنقيب�عن�النفط�مثل�(طرة�بال�سبة�للعمال�ختوجد�أماكن�عمل� ال -

 ؛..).ا��

 املوارد�ال�متنا�ية�ولن�ت�ت����غض�النظر�عن�كمية��س��الك؛ -

 توف���موارد�طاقو�ة�����ماكن�النائية؛ -

 ؛..).النفط،�الفحم،�ا��(ال�صراعات�سياسية�واقتصادية��شأن�الوقود��حفوري�النادر� -

 .التغ��ات�املناخية�السلبيةال�ت�تج�غازات�سامة،�وتحد�من� -

  لطاقة�املتجددةكأ�م�مصدر�لالطاقة�الشمسية�: ا�ياملطلب�الث

�بقدر� �واسع �نطاق �ع�� �ل�س �ان�شار�ا �إال�أن �الطبي��، �بالتجدد �املتجددة تتم���مصادر�الطاقة

الشمسية�أحد�و�عت���الطاقة�. أ�مي��ا�وقدر��ا�ع���حماية�الب�ئة،�ع���غرار�الطاقات�التقليدية�امللوثة

  .أ�م�مصادر��ذه�الطاقة�املتجددة

 
ً
� -أوال �مف�وم �الشمسيةوتطور �ف��ا��عت��� :الطاقة �يمثل �الساخنة، �الغازات �من �كرة الشمس

كر�ون�وني��وج�ن�وأك���ن،�وتمثل�با���العناصر� %01.5و�%25وال�يليوم��%�70س�تھ� ال�يدروج�ن�ما

مليون�كم�يقطع�ا�ضوء�الشمس����ثما�ي�دقائق��149.6متوسط�املسافة�ب�ن�الشمس�و�رض�. 0.5%

درجة�مئو�ة�����15000درجة�مئو�ة�ع���السطح�وحوا����5000ونصف،�تصل�درجة�حرارة�الشمس�إ���

والشمس�تمد��رض�بكميات���مة�من�الطاقة�. من�املرات 109املركز،�و���أك���من��وكب��رض�بـ

والوقود�يرجع�للطاقة�الشمسية�عن�طر�ق�التمثيل�والضوء،�حيث�أن�مصدر�الطاقة�����ل�من�الغذاء�

تتلقى�. *الضو�ي����النباتات�وا��رارة�داخل��رض�املستمدة�من�الشمس�ال���أنتجت�الوقود��حفوري

                                  
1 -What is renewable energy?, Available On: http://www.eia.gov 
2 - ibid. 

�الشمس�-* �ضوء �من �الطاقة
ً
�مستعمال �السكر، �ا��صوص �وجھ �ع�� �عضوي، �مركب �إ�� �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �يتحول �ع��..فيھ �متوفر ، :

http://www.marefa.org  
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�رض�مقادير�متباينة�من�أشعة�الشمس�ا��رار�ة�ال����سقط��ش�ل�عمودي�ع���املناطق��ستوائية�

من�املناطق�الشمالية�وا��نو�ية�أك������عرضا�ألشعة�الشمس�وحرار��ا�فت�ون��ذه�املناطق�أك��،واملدار�ة

  1.والقطب�ن�الشما���وا��نو�ي�ل�ا

استخدم���سان�أول�تكنولوجيا�للطاقة�الشمسية����القرن�السا�ع�قبل�امليالد�بواسطة�الزجاج�

� �لذات �املركزة �املرايا �واليونان �الرومان �استخدم �الحقا �النار، �الثامن��2الغرضاملك���إلشعال �القرن و��

عشر�ب����وراس�دي�سوس���املصائد�ا��رار�ة�و���نوع�من�البيوت�الزجاجية�املصغرة،�و����صناديق�

�خمسة� �إ�� �العدد �وصل �ح�� �أك����كذا �زجا�� �صندوق �داخل �زجا�� �صندوق �من �تتألف ساخنة

�الداخ �الصندوق ��� �ا��رارة �مباشر�ترتفع �شم��� �إلشعاع �التعرض �وعند �صناديق �ح�� �تصل ��108 

و���بذلك�أول�مجمعات�شمسية����العالم،�ثم�توالت��،درجة�مئو�ة�بما�يكفي�لغ���املاء�وط���الطعام

�19اك�شف�العالم�ادموند�بيك��يل�و�ان�عمره��1839 سنة�ستخدامات�املختلفة�ألشعة�الشمس�و���

� �مادة �أو�التيار��� �ا���د �توليد ��ع�� �والذي �التأث���الك�روضو�ي �و���سنة �للضوء، ��عرض�ا �عند ما

الف��يا�ي�الفر�����أوغست�ن�موشو�محر�ات�بخار�ة��عمل�طور�ست�نيات�وسبعي�يات�القرن�التاسع�عشر�

بالطاقة�الشمسية�وطور�أول�حوض�لتجميع�الطاقة�الشمسية،����الوقت�الذي�ان�بھ�فيھ�أن�م�سوب�

�ترتفع �و�لفتھ �يقل �بدأ �ا. الفحم �قررت �أسعار�النفط �انخفاض �الطاقة�ومع �أن �الفر�سية ���ومة

�موشو �بحوث �تمو�ل �وأوقفت �جدا �م�لفة �. الشمسية �غر�لز�آدمز�ور��شارد��1875 سنةو�� �وليم ب�ن

إيفانزي�داي�أن�وصلة�معتمدة�ع���البالت�ن�والسيلي�يوم�شبھ�املوصل�تظ�ر�التأث���الك�روضو�ي�إال�أن�

�جدا �ضعيفا �ا���از��ان �شار . أداء �استطاع �سنوات �سبع �ج�از�ك�روضو�ي�و�عد �أول �فر����تص�يع ل

� �ب�سبة �ك�ر�اء �إ�� �الضوء �تحو�ل �كفاءة �مع �والذ�ب �السيلي�يوم �من �وصلة �ع�� �. %01معتمد  سنة��

�تخسر��1887 �امل��ونة ��غراض ��عض �يجعل �و�و�التأث���الذي ��رتز�التأث���الك�روضو�ي اك�شف

�بنفس�� �فوق �لضوء ��عرض�ا �لدى �سر�عا ��،��ن��ا ��� �أي�شتاين �بحثية��1905 سنةو�شر�أل��ت ورقة

شرح�ف��ا�التأث���الك�روضو�ي�مف��ضا�أن�طاقة�الضوء�تحمل��1921 سنةوال���نال�عل��ا�جائزة�نو�ل����

� �و�� �الفوتون، ��س�� �وال�� �الطاقة �من �كمية �حزمة �يان��1918 سنةبواسطة �البولندي �العالم طور

حادي�التبلور�و���تقنية�ل�ا�أ�مية�كب��ة�لتكنولوجيا�ا��اليا��شوخر�الس�ي�طر�قة�إلنتاج�السلي�ون�أ

. الشمسية�املعتمدة�ع���رقاقات�السلي�ون�املتبلور�وال���طورت����النصف�الثا�ي�من�القرن�العشر�ن

أنتجت�مخت��ات�بل�لل�واتف�خلية��1954 سنةجرى�اك�شاف�التأث���الك�روضو�ي،�و����1932 سنةو���

                                  
����زواو�ة�حالم،�دور�اقتصاديات��- 1 ����الدول�املغار�يةالطاقات�املتجددة ��قتصادية�املستدامة �ص�مرجع�سبق�ذكره،،�تحقيق�التنمية : ص

125 -127. 
2 - U.S. Department of energy, The History of Solar, Energy Efficiency and Renewable Energy, p: 01. 
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و���منتصف�خمسي�يات�القرن�. %04كفاءة�تحول�الضوء�إ���ك�ر�اء�ب�سبة��شمسية�من�السلي�ون�مع

العشر�ن�وأواخره�طورت�العديد�من�الشر�ات�واملخت��ات����أمر��ا�كمخت��ات�سيجنال��ور�و�وفمان�

� �و�� �بالطاقة، ��رض �حول �تدور �ال�� ��قمار�الصناعية �ل��ود �شمسية �خاليا �1962 سنةالك��ونكس

أول�قمر�صنا���لالتصاالت��عتمد�ع���الطاقة�الشمسية�ب�نما�أطلقت�و�الة�ناسا��أطلقت�مخت��ات�بل

� ��1966 سنة�� �و�� �شمسية، �ك�روضوئية �بمصفوفة �و�غذى ��رض �حول �يدور �فل�ي �مرصد  سنةأول

ب���ال��وف�سور�جيوفا�ي�فرا�سيا�أول�محطة�طاقة�شمسية�مركزة�قرب�جنوى����ايطاليا،�ثم��1968

� �ا��لية�الشمسية�و�� ���اليابان�طرحت�مخت��ات��1978 سنةطور�العالم�السوفيي���زورس�ألف��وف

�الشمسية �الطاقة �ع�� ��عتمد �حاسبة �آالت �أول �طوكيو��لك��ونية �وتطبيقات �أزمة�. شارب ��س�ب ثم

�1991و����1984سننفط�وارتفاع�أسعاره�بدأ���تمام�بتكنولوجيا�ا��اليا�الك�روضوئية�يزداد،�وماب�ن�ال

�و��� ��اليفورنيا، ��� �موجاف ���راء ��� �العالم ��� �ا��رار�ة �الشمسية �الطاقة �لتوليد �أك���م�شأة بن�ت

��م�1994 سنة �املتحدة �الواليات ��� �املتجددة �للطاقة �الوطنية �املخت��ات �طورت ا��اليا��NRELر�كية

�الك�رو  �الطاقة �وصلت �ال�سعي�يات ���اية �و�� �املركزة �الشمسية �إ�� �العالم ��� �املوجودة  1ضوئية

دخلت�الطاقة�الشمسية��س�ب�املواضيع�البي�ية�و�قتصادية��2000 سنةومنذ��1999 سنةيغاواط�ج

و����لفية�الثالثة�تولت��.حقبة�تحولت�ف��ا�سوق�الطاقة�الشمسية�من�سوق�محلية�إ���سوق�عاملية

من��نظمة� %�43ان��2010 سنةأملانيا�القيادة��سياسا��ا�التقدمية����صناعة�الطاقة�الشمسية،�و���

  1.الك�روضوئية����العالم�موجودا����أملانيا،�ثم�توالت��س�ثمارات����مجال�الطاقة�الشمسية

 
ً
عدة�استخدامات�يمكن�إيجاز�ا�فيما�للطاقة�الشمسية� :استخدامات�الطاقة�الشمسية - ثانيا

  2:ي��

�طر�ق .1 �عن �وذلك �الك�ر�اء �الشمسية :توليد ��ا��رارة �الشمسيةأو �با��اليا  مباشرة

�تيار�: يةطالفوتوفول( �إ�� �عل��ا �الساقط �الشمس �ضوء �تحو�ل �ع�� ��عمل �خاليا و��

 ؛)ك�ر�ا�ي�مباشرة

أرخص�الطرق����ذلك�أل��ا�عمليات�التقط���الشم����وتحلية�مياه�البحار�وال����عد�من� .2

 ال��س��لك�وقود؛

 أج�زة�الط���امل����؛و �تدفئة�املنازل  .3

 ؛����ن�املياهو تكييف�ال�واء�وإدارة�أج�زة�الت��يد� .4

                                  
1   - Arno Smets, History Of Solar Energy, Delft University technology, 2016. 

 .65-42: ،�ص�ص1988الطبعة�الثانية،�دار�الشروق،�ب��وت،��الطاقة�املتجددة،محمد�رأفت�إسماعيل�رمضان،�ع���جمعان�الشكيل،��- 2
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تجفيف�ا��ضر�والفواكھ�بواسطة�استعمال�أج�زة��عمل�بالطاقة�الشمسية�لالحتفاظ� .5

�املنتج �من �النوع �تصدير��ذا �عملية �أن �وخاصة �ممكنة �مدة �أطول �تطورا���ا �ش�د ات

 ...كب��ا

 
ً
�العاملية - ثالثا �الشمسيةل القدرة �ت�:لطاقة �املباشر��املوالية��ر�طةا�ظ�ر �الطبي�� �شعاع

عمودي��ش�ل�وتوز�عھ����العالم�والذي�يقصد�بھ�مقدار��شعاع�ع���السطح�الذي�يتم��حتفاظ�بھ�

  .عادي�كشعاع�الشمس�املباشر

  لإلشعاع�الطبي���املباشر�التوز�ع�العاملي): 02.02(رقم��خر�طة

  
Source:http://solargis.com/assets/graphic/free-map/DNI/Solargis-World-DNI-solar-resource-map-en.png , 

10/09/2017, 02:23 pm. 

املعدل�السنوي�واليومي�لإلشعاع�الشم����بالكيلواط�سا������امل���املر�ع�و�ذه��ةا��ر�ط�تحدد

�الشم��� �النظام �حسابات �عمل �أجل �من �م�مة �ك�ل��1املعطيات �أو�العالم �املختار�أو�املنطقة للبلد

من��زرق�نحو�(وجميع�ا�تظ�ر�أن�املناطق�العر�ية�غنية�بالطاقة�الشمسية�ألنھ��لما�زادت�حدة�اللون�

  .�لما�زادت�شدة��شعاع����املنطقة�إال�أ��ا�غ���مستغلة�بالش�ل�ال��يح�والالزم) البنفس��

أورو�ا�مثل�(�س�يا��الضعيفةق�ذات�املوارد�الشمسية�تركيب�الطاقة�الشمسية����املناط�تمقد�ل

حيث�. ال�تزال�غ���مستغلة) إفر�قيا�والشرق��وسط(���ح�ن�أن�إم�انات�املناطق�عالية�املوارد�) والص�ن

سا�مت�السياسات�ا���ومية����تطو�ر�أسواق�الطاقة�الشمسية�����ل�من�أورو�ا،�الواليات�املتحدة�

ضافة�إ���أن�ت�اليف�الطاقة�الشمسية�بدأت�تنخفض����العديد�من�البلدان��مر�كية�وأس��اليا،�باإل 

�التكنولو�� �والتقدم �والتنظيمية �ا��وافز�السياسية �إ�� �راجع �يظ�ر�قدرات�. 2...وذلك �املوا�� والش�ل

  .2016-2006الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية�خالل�الف��ة�

                                  
�الشمسية- 1 �الطاقة ��� �متوفر�ع��: دورة �بخطوة، �خطوة �بنفسك �الشمسية �الطاقة �تركيب ، http://3ooloom.com ،10/09/2017: �علم

02:14 pm. 
2 - World Energy Council, World Energy Resources Solar 2016, p:02. 
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-2006) القدرات�و�ضافات�السنو�ة(املية�الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية�الع): 12.02(ش�ل�رقم�

2016  

  
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2017 Global Status 

Report, France, 2017, p: 66. 

�تم�إضافة��2014 سنةمقارنة���2015 سنة����%25ب�سبة��نمواش�دت�الطاقة�الشمسية� حيث

مليون�لوحة�شمسية�و�ذلك�يصل�إجما���الطاقة�العاملية�إ����185جيغاواط�أي�ما�يقدر�بـ��50أك���من�

جيغاوط�من�الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية��75تمت�إضافة��2016وخالل�سنة�. 1جيغاواط�227حوا���

��عادل�تركيب�أك���من� حيث�بلغ��2015 نةسعن��%48لوحة�شمسية��ل�ساعة�بز�ادة��31000أي�ما

�الك�روضوئية �الطاقة � إجما�� ���اية ��� ��عادل�2016 سنةالعاملية ��2جيغاواط�303 ما �يت�� أن�حيث

�من� �قفزت �حيث �قياسية �و�معدالت �مستمرة �ز�ادة ��� �الك�روضوئية �الشمسية �للطاقة �العاملية القدرة

 .،خالل�عشر�سنوات�مرة�50.5تضاعفت�بـ�أي��2016جيغاواط�سنة��303إ����2006جيغاواط�سنة��06

�ي � .السابق�الش�ل�ھب�نو�و�ما �سنة ��2017وخالل �إضافة �الشمسية��98تمت �الطاقة �من جيغاوط

حيث�بلغ�إجما���الطاقة� لوحة�شمسية��ل�ساعة�40000الك�روضوئية�أي�ما��عادل�تركيب�أك���من�

  3.جيغاواط�402 ما��عادل سنةالالعاملية������اية� الك�روضوئية

  

  

                                  
1 - Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2016 Global Status Report, 

France, 2016, p: 60. 
2 - Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2017 Global Status Report, 

France, 2017, p: 63. 
3 - Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2018 Global Status Report, 

France, 2018, p: 90. 
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  2016بلدان��10فضل�أل القدرات�و�ضافات�الك�روضوئية�الشمسية�): 13.02(ش�ل�رقم�

  
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2017 Global Status 

Report, France, 2017, p: 67. 

من�الش�ل�و�ال�سبة�للقدرة�ال��اكمية�للطاقة�الك�روضوئية،�فقد��انت�أع���البلدان����الص�ن�

تل��ا�اليابان�ال���،�2015 مقارنة��سنة�2016لسنة� 1%126بز�ادة�قدر�ا�جيغاواط��34.5بإضافة�قدرت�بـ�

الواليات�املتحدة،�و�انت�إيطاليا����اجتازت�أملانيا����ذلك�ف�انت��ذه��خ��ة����املرتبة�الثالثة�عامليا�ثم�

  .املرتبة�ا��امسة

 
ً
�الشمسية-را�عا �للطاقة �نموا� :�س�ثمار�العاملي �الك�روضوئية �الشمسية �الطاقة �سوق �ش�د

�الطلب�ع��� كب��ا�و�رجع�ذلك�إ���حد�كب������ز�ادة�القدرة�التنافسية�للك�روضوئية�الشمسية�وز�ادة

الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية����الوقت�الذي��س���فيھ�البلدان�الك�ر�اء�وتحس�ن�الو���بإم�انات�

��سواق� �من �العديد �و�� �الكر�ون، �أكسيد �ثا�ي �انبعاثات �من �وا��د �التلوث �حدة �من �التخفيف إ��

�إنتاج� �ز�ادة �أجل �من �الت�لفة �حيث �من �مصدرا ��ن �الك�روضوئية �الشمسية ��عت���الطاقة الناشئة

  2.وصول�إ���الطاقةالك�ر�اء�وتوف���إم�انية�ال

  

  

 

                                  
1 - Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2017 Global Status Report, 
Op.Cit, p: 63. 
2 -Ibid , p: 63. 
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القدرة�ال��اكمية�املقدرة�و�س�ثمارات�والعمالة����الطاقة�الشمسية�): 14.02(ش�ل�رقم�

  2050و 2030، 2015 الك�روضوئية

  
Source:International Renewable Energy Agency (IRENA), renewable energy benefits leveraging (local 

capacity for solar pv), Abu Dhabi, 2017, p: 08. 

جيجاواط�من�الطاقة��09ارتفع�ان�شار�الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية��ش�ل�مطرد�من�أقل�من�

� ��2007 سنةاملركبة �أك���من ��290إ�� ��� �إ����2016 سنةجيغاواط �يحتاج �الطاقة ��� �التحول و�ذا

مليار��6.610ل��تفع�إ��� 2030 سنةمليار�دوالر�أمر��ي�����3.630ت�ون�يتوقع�أن��ال��و  ،اس�ثمارات�تراكمية

� �أعاله( 2050 سنةدوالر�أمر��ي�بحلول ��س�ثمارات�أن�تخلق�قيمة��)كما�يو��ھ�الش�ل و�مكن�ل�ذه

�الطاقة� �قطاع �استخدم �فقد �عمل، �فرص �وخلق �الدخل �توليد �ذلك ��� �بما �اقتصادية �ومنافع مضافة

� �الشمسية ��03.1الك�روضوئية �مليون ��� �الواليات�2016 سنة��ص �واليابان، �الص�ن ��� �وخاصة ،

�وال�ند �و�نغالد�ش �الطاقة�. املتحدة �قطاع �أن �اير�نا �للطاقة �الدولية �تقدر�الو�الة �ذلك، �ع�� وعالوة

� �حوا�� �يدعم �أن �يمكن �الشمسية �بالطاقة �املياه ���انات �ذلك ��� �بما �����09الشمسية �وظيفة مليون

  .الش�لكما�يظ�ر����1 2050 سنة

���أع���ما�ي�ون�من�با���املصادر�املتجددة،�حيث�فت�اليف��ذا�النوع�من�الطاقة�أما�ما�يتعلق�ب

� �حوا�� �إ�� �كيلواط�5000تصل �اس�ثمار�ا�.دوالر�ل�ل �ت�لفة �تخفيض �إ�� �التكنولو�� �التطور إ��� وأدى

ورغم�ذلك�فالتوج�ات�ا��ديدة�نحو�ا�لم��عد�ترى�أن�تج���ا��ا��2009.2دوالر�ل�ل�كيلواط�سنة��4000

�استغالل �أق��� �إ�� �للوصول �لتطو�ر�ا ��س�� �ا��ميع �وإنما �عل��ا �ا��صول �يمكن �ال ،�ممكن�دقيقة

�استخدام �ألفضل �للوصول �ج�ات �عدة �تآزر �إ�� �الطاقة �مشار�ع �من �النوع ��ذا �يحتاج ت�اليف� :حيث

                                  
1 - International Renewable Energy Agency (IRENA), renewable energy benefits leveraging (local capacity for 
solar pv), Abu Dhabi, 2017, p: 08. 

توسيع�"،�ورشة�عمل�ت�لفة��س�ثمار�وت�لفة��نتاج�ملصادر�الطاقة�املتجددة����اململكة�العر�ية�السعوديةصا���بن�عبد�الرحمان�ال��الن،��-2

  .10، 02: ص�ص ،2012فيفري� 02- 01،�يومي�،�ب��وت"�عضاء�����س�وانطاق�الطاقة�املتجددة����املناطق�الر�فية�للبلدان�
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من�املرايا��مصا�ع�الزجاج�ل��صول�ع���أجود��نواعو  واملؤ�لة�ملتخصصةاليد�العاملة�او �الب�ية�التحتية

  . ا��.. .مصا�ع��ناب�بو 

 
ً
�الشمسية -خامسا �الطاقة �وسلبيات �الطاقة��تتمثل :ايجابيات �وسلبيات �ايجابيات �من �ل

  1:الشمسية������ي

انبعاث��عدم�وجود تت��ص�ايجابيات�الطاقة�الشمسية����أن :ايجابيات�الطاقة�الشمسية .1

وتجدد�ا����طاقة�مستمرة�غ���من��ية�ينعدمان�كما�أ��ا��تلوث�ال�واء�واملاء�مما�يجعل�للغازات�الدفيئة

الطبيعة�أسرع�بكث���من�وت��ة�اس��الك�ا،�ورغم�أن�ا��ميع�يتفق�ع���الت�اليف�املرتفعة�ل�ذا�النوع�من�

� �انھ �إال �الالطاقة �تنخفض �بالك�ر�اء ��مداد �مشروع �ان��اء �مجانية��ت�اليفعند �وأشع��ا فالشمس

  .تركيب��ج�زة�الستقبال�أشعة�الشمس�يمتاز�بالسرعةومتاحة�ل��ميع�باإلضافة�إ���أن�عملية�

�الشمسية .2 �الطاقة �سلبيات� :سلبيات �وجود �عدم �ال�ينفي �الشمسية �للطاقة �ايجابيات وجود

ا�ي�املرتفعة�ت��ب��شعة�املب�ذا�وأن��ساحات�أرضية�واسعةمل مشار�ع�ا�استغاللل�ا�ومن�أ�م�ا��و�

�املحددة �لالماكن �الوصول �عن �لالشمسية �ف��ات ��ناك �أيضا ،� �الشمس �غياب �وجود �مع ���صعو�ة

يتطلب�إنتاج�الطاقة�أشعة�شمسية�أليام�عديدة�ع����قل�تخز�ن�طاق��ا�املستمدة�أثناء�توفر�ا،�كما�

 .تتطلب�أج�ز��ا�صيانة�مستمرةو �عالية�خاصة����بداية�املشروع��ات�اليف،�من�أيام�السنة 60%

  طاقة�الر�اح�: ثالثاملطلب�ال

�وال��� �الفضاء �طبقات �درجة �ترفع �فالشمس �الشمسية �مظا�ر�الطاقة �أحد �الر�اح �عت���طاقة

تختلف�من�طبقة�ألخرى�و��تقل�ال�واء�البارد�ليحل�محل�ال�واء�الساخن�و�رتفع�ال�واء�الساخن�بدوره�

�الب �ال�واء �م�انھ �ليحل �أع�� �سقوط�إ�� �موضع �من �وتختلف �ال�واء ��س�ب �ال�� ��� �التحر�ات ��ذه ارد

  :وسوف�يتم�دراسة�طاقة�الر�اح�من�خالل�ما�ي���2.أشعة�الشمس�آلخر�ومن�فصل�آلخر

 
ً
  :فيما�ي���إجمال�او�مكن�: العام�لطاقة�الر�اح��طار �-أوال

�ألفي�: ال�شأة .1 ���سان�طاقة�الر�اح�منذ�أك���من �لقد�عرف وقد�استخدمت�لتحر�ك��3سنة

السفن�سواء�لغرض�التجارة�أو�اك�شاف�العالم،�كما�استخدمت�الطواح�ن�ال�وائية����أقطار�كث��ة����

ا��بوب،�كما�ساعد��ذا�النوع��ولندا�ع���تجفيف����املاء�من��بار�ا��وفية�لري��را����وطحن�

� �استعملت �وقد �زراعية، �أرا��� �إ�� �البحر�وتحو�ل�ا �ماء �من �الرا�ع�مناطق �القرن �منذ �الطواح�ن �ذه

� �تفتقر�للطاقة��ميالدي 1010-��913ري �دولة �باعتبار�ا �الر�اح �طاقة �الستغالل �الدانمرك وسعت

                                  
 .33: ،�ص،�مرجع�سبق�ذكره)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 1
 .99: صالطاقة�املتجددة،�مرجع�سبق�ذكره،�محمد�رأفت�إسماعيل�رمضان،�ع���جمعان�الشكيل،� - 2
 .95: ،�ص2000،�ن،�دار�املس��ة،�عماالطاقة�وتلوث�الب�ئةعبد�ع���ا��فاف،��- 3
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� ��� �ف�انت �تطو�ر�ا �ع�� �ال�وائية 1900 سنةفعملت �الطواح�ن �من �ألفا �وثالث�ن �ثالثة �أك���من . تملك

�النوع�من�ومنذ�ا��رب�العاملية�الثانية�ازداد�ا�تمام�الواليات� املتحدة�وروسيا�ومصر�ودول�أخرى���ذا

الطاقة�فطوروا�تقنيات�استغالل�ا،�و���فر�سا�صمم�امل�ندس�أندر�و�محر�ا��س��ه�طاقة�الر�اح�بطر�قة�

 .الطاقة�ح������القرن�الواحد�والعشر�نوالزال���تمام�م��ايدا���ذا�النوع�من��1.فر�دة

�الر�اح .2 �من �الطاقة �إنتاج �ع�� �املؤثرة �الر�اح�: العوامل �من �الطاقة �إنتاج تتأثر�محطات

  2:بالعديد�من�العوامل�سواء�عند�انطالق�املشروع�أو�أثناء�وضع�خطة�قيامھ،�يمكن�إيجاز�ا���

 متوسط�سرعة�الر�اح�و�غ���ا�اليومي�والفص���والسنوي�وكيفية�توز�ع�سرع��ا�أفقيا�وعموديا؛ -

- � �وح���املنطقة ��رتفاع �أو �الزمن ��س�ب �سواء �الر�اح ��غ���اتجاه �وكذا �الر�اح ��غط��ا ال��

 �نحرافات�املفاجئة�للر�اح؛

 ؛)الس�ون�والتتا�ع(التغ������كثافة�ال�واء�وطبيعة�سلوك�ف��ات�الر�اح� -

 أش�ال�التضار�س�وتنوع�ا�ومدى�صالب��ا�مع�تردد�حدوث�عواصف؛ -

 ...طو�ة�العاليةك�ساقط�الثلوج،�الر : عوامل�أخرى  -

  3:إلقامة�مشروع�طاقة�الر�اح��ستلزم�ما�ي�� :ت�اليف�طاقة�الر�اح .3

�التور��نات -  ��:ت�لفة �الدوار، �الو�شمل �ال��وس، �علبة �ال��ج�املشفرات، �الطاقة، �تحو�ل ولد،

 براج؛� إلعداد�املوقع�وأسس�ت�اليف�البناء��،واملحوالت

�والشبكة -  ��تصال �: ت�اليف �املحوالت �التوز�ع�و�شمل �اتصال �فضال�عن �الفرعية، واملحطات

 املح���أو�شبكة�النقل؛

�واملشار�ع -  �التخطيط �إجما���: ت�اليف �من �حقيقية �معنو�ة �ذات ��سبة �تمثل �أن �يمكن �ذه

 الت�اليف؛

  .و�شمل�بناء�الطرق�واملبا�ي،�ونظم�التحكم،�ا��: الت�اليف�الرأسمالية��خرى  - 

�لتحقيق�أ �و�عد�السوق��ورو�ية����و�تم���تمام�بالتكنولوجيا د�ى�ت�لفة�للطاقة�وأك���جودة

  .ال���تقود�الطلب�ع���أبراج�الر�اح�لالستفادة�من�املساحات�الغابية�املتاحة�للتنمية

                                  
 .102- 101: ص�صالطاقة�املتجددة،�مرجع�سبق�ذكره،�محمد�رأفت�إسماعيل�رمضان،�ع���جمعان�الشكيل،� - 1
 .98- 96: ،�ص�صمرجع�سبق�ذكره،�الطاقة�وتلوث�الب�ئةعبد�ع���ا��فاف،��- 2

3  - International Renewable Energy Agency (IRENA), renewable power generation costs in 2014, January 
2015 , p p: 56-58. 
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ً
�الر�اح - ثانيا �لطاقة �العاملية �مستمرا� :القدرات �ارتفاعا �الر�اح �لطاقة �العاملية �القدرة ش�دت

� �و�� �حيث ��خ��ة، �السنوات ��2016 سنةخالل �يقرب �ما �إضافة ��جما����55تم �رفع �مما جيغاواط

�يقارب��2015مقارنة��سنة��%12العال���بحوا��� �عد�أن��ان��2016جيغاواط�سنة��487ليصل�إ���ما

�فقط�لسنة��74و 2015جيغاواط����سنة��433 �يقارب��2006جيغاواط مرات�خالل��07ليتضاعف�بما

�أدناه �الش�ل �يظ�ره �و�و�ما ��خ��ة �. العشر�سنوات ���اية ��2016 سنةو�� �أك���من ��شاط��90ش�د بلد

  .تجاري����مجال�طاقة�الر�اح

  2016-2006طاقة�الر�اح�القدرة�العاملية�و�ضافات�السنو�ة،�): 15.02(ش�ل�رقم�

  
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2017 Global Status 

Report, France, 2017, p:88. 

�ال�� �الدول �طليعة ��� �الص�ن �الر�اح�تبقى �طاقة ��� �وإضافة �قدرة �وقد��ل�ا �ا��ديدة �امل�شآت ��

أقل�من�الز�ادة�����ةو���ز�اد�2015عن�سنة��2016جيغاواط�خالل�سنة��23.4ارتفعت�قدر��ا�بحوا���

�سبق�ال�سنةال ��� ��انت �وال�� ���30.8ا �قدر�ا �بإضافة �املتحدة �الواليات �تل��ا جيغاواط��08.2جيغاواط،

  :و�و�ما�يظ�ره�الش�ل�املوا��. جيغاواط�05ب�نما��انت�أملانيا����املرتبة�الثالثة�بز�ادة�قدر�ا�
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  2016بلدان،��10قدرة�وإضافات�طاقة�الر�اح،�أع��� ):16.02(ش�ل�رقم�

  
  .ميغاواط�50يدل�ع���إضافات�طاقة�أقل�من�" 0~ : "الرمز

Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st century (REN21), Renewables 2017 Global Status 

Report, France, 2017, p:88. 

 
ً
تتمثل��ل�من�ايجابيات�وسلبيات�طاقة�الر�اح�: ايجابيات�وسلبيات�استعمال�طاقة�الر�اح - ثالثا

  1:فيما�ي��

مزارع�الر�اح��ت�لفة�بناءنجاعة�طاقة�الر�اح�مرتفعة�و : ايجابيات�استعمال�طاقة�الر�اح .1

ضا�متوسطة�كما�أن�ل�ا�تأث���منخفض�ع���الب�ئة�ألنھ�ال�يوجد�لد��ا�انبعاث�للغازات�الدفيئة�وأي

  .استعمال�ا�يخفض�من�ت�لفة�الك�ر�اء�املنتج

تكمن�سلبيا��ا����الضرر�الذي�ت��قھ�باملنظر�الطبي���: سلبيات�استعمال�طاقة�الر�اح .2

للمنطقة�و���تتطلب�مساحات�واسعة�ور�اح�ذات�سرعة�مالئمة�كما�أن��شغيل��ج�زة��س�ب�

  .��يج�كب���يز�����سان�و�قتل�ا��يوان

  الطاقة�املائية: را�عاملطلب�ال

�عت���املاء�مركب�كيميا�ي�ناتج�عن�اتحاد�ذر�ي��يدروج�ن�وذرة�أك���ن،�عديم�اللون�والرائحة�

� �عند �و�تجمد �الصلبة��100والطعم �ا��الة ��� �الطبيعة ��� �املتواجد �الوحيد �و�و�املركب �مئو�ة درجة

 والسائلة�والغاز�ة�و�تحول�من�حالة�ألخرى�باك�ساب�أو�فقدان�كمية�من�الطاقة�ا��رار�ة�و��ون�املاء

  2.من�مساحة�سطح�الكرة��رضية�71%

                                  
 .35- 34: ،�ص�ص،�مرجع�سبق�ذكره)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 1
 .131: ص مرجع�سبق�ذكره،،�الطاقات�املتجددة����تحقيق�التنمية��قتصادية�املستدامة����الدول�املغار�ية دور�اقتصادياتزواو�ة�حالم،� - 2
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�أل  �و������ا �املائية، �أو�القدرة �املياه �طاقة �ع�� �السيطرة �تم �كطحن�تار�خيا �معينة �أعمال داء

�ا��شب �وقطع �طر�ق...ا��بوب �عن �عل��ا �ا��صول �يمكن �الطاقة �و�ذه �البحار،�: ، �املحيطات، أمواج

�قوى� �عن �البحر�الناتج �مستوى �ارتفاع �ن�يجة �تحدث �وال�� �وا��زر �املد �املياه، �مساقط ����ار، جر�ان

�ي �التقنية ��ذه �و�� ��رضية �الكرة �ع�� �والقمر�للماء �الشمس �البحر�لتدو�ر�جذب �حركة �استغالل تم

  1.ال��الت�املتصلة�بماكينات��ستخدم�كما��و�ا��ال�بال�سبة�لأل��ار�لطحن�ا��بوب

 
ً
�املائية -أوال �الطاقة �الك�ر�اء�عت��� :ت�اليف �لتوليد �وسيلة �ارخص �عادة �الك�رومائية . الطاقة

�ف �من �النوع �ل�ذا �جديدة �صغ��ة �ملشار�ع �املر��ة �املتوسطة ��ستلزمالت�لفة � الطاقة �ب�ن دوالر��0.03ما

واط�ساعة����البلدان�النامية،����ح�ن�مشار�ع�الطاقة�الك�رومائية�الكب��ة�ت�ون� كيلو/ دوالر��0.115و

كيلوواط�ساعة،�أما�املشار�ع�املائية�ع���نطاق�واسع����مواقع�/ دوالر�أمر��ي��0.06ودوالر��0.02ما�ب�ن�

واط�ساعة،����ح�ن�أن�متوسط�الت�اليف� كيلو/ دوالر� 0.02حو�ممتازة�يمكن�أن�ت�ون�منخفضة�إ���ن

� �ساعة/ دوالر��0.05حوا�� �ما� مجموع .كيلو�واط �عادة �الكب��ة �الك�رومائية �الطاقة �مشروعات ت�اليف

ومع�ذلك،�فإنھ�ل�س�. كيلو�واط/ دوالر�3500كيلو�واط�إ���نحو�/ دوالر��1000ت��اوح�ب�ن�حد�أد�ى�قدره�

��� فل��كيب�مشروع�للطاقة�الك�رومائية .من�غ���املألوف�أن�تجد�املشار�ع�بت�اليف�خارج��ذا�النطاق

. كيلو�واط/ دوالر��450سد�يقع�ع���مقر�ة�من�شب�ات�النقل�قد�ي�ون�ل�ا�ت�اليف�منخفضة�تصل�إ���

بدون�ب�ية�تحتية�محلية��افية�وتقع�ع���مسافة��عيدة�من�من�ناحية�أخرى،�املشار�ع����مواقع�نائية،�

كيلو�واط��س�ب�ارتفاع�ت�اليف�التوصيل�/ دوالر��3500شب�ات�النقل،�يمكن�أن�ي�لف�أك���بكث���من�

  2.والشبكة

 
ً
�املائية - ثانيا �للطاقة �العاملي�ن �و�نتاج �يقدر�بنحو� :القدرات �ما ��شغيل �من��28تم جيغاواط

. جيغاواط�1.064،�حيث�بلغ�إجما���القدرة�العاملية�حوا���2015 سنةا��ديدة�����الطاقة�الك�رومائية

وظلت�أك���البلدان����مجال�الطاقة�الك�رومائية����الص�ن،�ال��از�ل،�الواليات�املتحدة،�كندا،��تحاد�

 2015.3 سنةمن�القدرة�العاملية�املركبة������اية��%63الرو���،�ال�ند�وال��و�ج�ال����ش�ل�مجتمعة�نحو�

���� جيغاواط،�مع��25ما�ال�يقل�عن��2016 سنةو�قدر�أن�ت�ون�إضافات�الطاقة�الك�رومائية�العاملية

  4.جيغاواط�1 096قدرة�إجمالية�تصل�إ���ما�يقرب�من�

  

                                  
،�املنظمة�العر�ية�لل��بية�والثقافة�والعلوم،�البحر�ن،�دون�سنة��شر،�ص�مصادر�الطاقة�النظيفةو�يب�ع�����الناصر،�حنان�مبارك�البوفالسھ،��- 1

 .36-33: ص
2  - http://costing.irena.org/technology-costs/power-generation/hydropower.aspx 
3 - International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, Op.Cit, p: 53.  
4 - International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2017, Op.Cit, p: 57.  
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  القدرات�العاملية�من�الطاقة�املائية): 04.02(جدول�رقم

ميجاواط: الوحدة  

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات�

  1058518  1027030  994062  960233  926340  893190  القدرة

  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات�

  1245708  1210095  1170772  1135430  1091609  القدرة

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, Abu Dhabi, 2016, 

2017.  

�2006منذ�سنة�ا�طاقة�املائية��ش�د�ارتفاعا�مستمرً القدرة�العاملية�من�ال�فإنمن�خالل�ا��دول�

ميجاواط�أصبحت��893190حيث��انت��2006من�سنة��نمت أن�وذلك�راجع�أل�مية��ذه�الطاقة�فبعد

  .ميجاواط�خالل�عشر�سنوات�352518أي�بز�ادة�قدر�ا��2016ميجاواط�سنة��1245708

  إنتاج�الطاقة�املائية����العالم): 05.02(جدول�رقم

جيغاواط: الوحدة  

  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات�

  3516304  3306047  3277559  3154131  3123168  �نتاج

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات�

  3995575  3990381  3872403  3761424  3598582  �نتاج

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, Abu Dhabi, 2016, 

2017.  

� �ا��دول �خالل �مستمرً �فإنمن �ارتفاعا ��ش�د �العالم ��� �املائية �الطاقة ��اإنتاج �سنة ،�2006منذ

� ��انت ��3123168حيث �و جيغاواط ��3995575أصبحت �سنة ��2015جيغاواط �قدر�ا �بز�ادة �872407أي

  .جيغاواط�خالل��سع�سنوات

  2016دول�و�قية�العالم،��06الطاقة�الك�رومائية�العاملية،�حصص�أع���): 17.02(ش�ل�رقم�

  
Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, Abu Dhabi, 

2017, p: 58. 
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�%28من�الش�ل�يت���أن�للص�ن�ا��صة��ك���من�قدرات�الطاقة�املائية����العالم�بما��س�تھ�

� �بـ �وال�ند �روسيا �ثم �م��ا �واحدة �يتعلق�.%04ل�ل �ما أما

  .ب�تاج�الطاقة�املائية�فالش�ل�املوا���يظ�ر�أفضل�الدول�املنتجة�ل�ذه�الطاقة

  2016أع���الدول�املنتجة�للطاقة�املائية����العالم�

Source: https://www.worldenergy.org 

 2016ُيظ�ر�الش�ل�البلدان�العشرة�املنتجة�للطاقة�املائية����العالم�وفق�إحصائيات���اية�سنة�

�اير�نا �املتجددة �للطاقة �وإنما�1الدولية ،

�املتحصل� �املعلومات �وعرض �وتجميع �ا��صول ��� �طرف ��ل ��ستخدم�ا �املعاي���ال�� ��� ��ختالف �عود

حيث��انت�الص�ن����مقدمة�الدول�املنتجة�ل�ذه�الطاقة�تل��ا��ل�من�ال��از�ل�والواليات�املتحدة�

6,36

6,84

7,

السودان

في��و�ال

اليابان

ال�ند

ال��و�ج

روسيا

الواليات�املتحدة��مر�كية

كندا

ال��از�ل

الص�ن

إنتاج�الطاقة�املائية�مليون�طن����العام

�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

من�الش�ل�يت���أن�للص�ن�ا��صة��ك���من�قدرات�الطاقة�املائية����العالم�بما��س�تھ�

� �بـ �ال��از�ل �كندا، �املتحدة، �الواليات ��%09تل��ا �بـ �وال�ند �روسيا �ثم �م��ا �واحدة ل�ل

ب�تاج�الطاقة�املائية�فالش�ل�املوا���يظ�ر�أفضل�الدول�املنتجة�ل�ذه�الطاقة

أع���الدول�املنتجة�للطاقة�املائية����العالم�): 18.02(ش�ل�رقم�

ُيظ�ر�الش�ل�البلدان�العشرة�املنتجة�للطاقة�املائية����العالم�وفق�إحصائيات���اية�سنة�

� �الو�الة �إحصائيات �عن �للدول �ترتي��ا ��� �كث��ا �ال�تختلف �اير�ناو�� �املتجددة �للطاقة الدولية

�املتحصل� �املعلومات �وعرض �وتجميع �ا��صول ��� �طرف ��ل ��ستخدم�ا �املعاي���ال�� ��� ��ختالف �عود

حيث��انت�الص�ن����مقدمة�الدول�املنتجة�ل�ذه�الطاقة�تل��ا��ل�من�ال��از�ل�والواليات�املتحدة�

                                  
http://www.irena.org  

36

84

,85

11,1

12

13,8

21,5

32,3

32,9

96,9

إنتاج�الطاقة�املائية�مليون�طن����العام

الفصل�الثا�ي

 

من�الش�ل�يت���أن�للص�ن�ا��صة��ك���من�قدرات�الطاقة�املائية����العالم�بما��س�تھ�

� �بـ �ال��از�ل �كندا، �املتحدة، �الواليات تل��ا

ب�تاج�الطاقة�املائية�فالش�ل�املوا���يظ�ر�أفضل�الدول�املنتجة�ل�ذه�الطاقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ُيظ�ر�الش�ل�البلدان�العشرة�املنتجة�للطاقة�املائية����العالم�وفق�إحصائيات���اية�سنة�

� �الو�الة �إحصائيات �عن �للدول �ترتي��ا ��� �كث��ا �ال�تختلف و��

�املتحصل� �املعلومات �وعرض �وتجميع �ا��صول ��� �طرف ��ل ��ستخدم�ا �املعاي���ال�� ��� ��ختالف �عود

حيث��انت�الص�ن����مقدمة�الدول�املنتجة�ل�ذه�الطاقة�تل��ا��ل�من�ال��از�ل�والواليات�املتحدة�. عل��ا

  .�مر�كية�وكندا

  

  

  

  

  

  

  

                                 
http://www.irena.org :و�و�املوقع -1
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  2016بلدان�من�ناحية�قدرات�وإضافات�الطاقة�الك�رومائية�لسنة��09أع���): 19.02(ش�ل�رقم�

  
Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, Abu Dhabi, 

2017, p: 58. 

�عد�الص�ن�من�أك���البلدان�صاحبة�أع����ضافات�من�الطاقة�املائية����العالم�وال���ل�ا�أع���

جيغاواط�عن��08.9جيغاواط�بإضافة�قدر�ا��300القدرات�����ذا�املجال�من�الطاقة�حيث�فاق�إنتاج�ا�

،�2014 سنةن�جيغاواط�ع�16.1جيغاواط�بز�ادة�قدر�ا��300الذي�قدر�فيھ�إنتاج�ا�بـأقل�من��2015 سنة

�ال �سقف �تحت �تقع �ال�� �ال��از�ل �ال�100ـتل��ا �سقف �تحت �تقع �وال�� �الدول �با�� �ثم �50ـجيغاواط

  .جيغاواط

 
ً
  1:تم�دراس��ا�من�خالل :ايجابيات�وسلبيات�استعمال�الطاقة�املائية - ثالثا

بت�لفة�تتمثل�ايجابي��ا����أن�ا��صول�ع���ك�ر�اء�ي�ون�: ايجابيات�استعمال�الطاقة�املائية .1

�الدفيئة� �للغازات �انبعاث �ف��ا �يوجد �وال �ومرتفعة �متوسطة �طاقة �إنتاج �يمك��ا �كما �جدا، منخفضة

  .باإلضافة�إ���أ��ا�توفر�مياه�الري 

�املياه .2 �طاقة �استعمال ����ار،�: سلبيات �ملنحدرات �ا��رف �وصول �يمنع �السد �أن ��� تتمثل

�خطر�ا��يار�الس �إ�� �باإلضافة �ال��بة �يضر�بخصو�ة ����و�ذا �وا��يوان �يضر�بالنبات �السد �أن �كما دود

�م�ان� �من �الس�ان �ت������عض �و�مكن �إل��م، �الواصلة �املياه �بكمية �يتحكم �ال ����ار�ألنھ منحدرات

 .سكنا�م��ذا�وأن�ت�لفة�بناء��ج�زة�مرتفعة

  الطاقات�املتجددة��خرى : �امساملطلب�ا�

قة�طا،�طاقة�ا��رارة�ا��وفية�و لكتلة�ا��يو�ةتتمثل�الطاقات�املتجددة��خرى�����ل�من�طاقة�ا 

  :�يال�يدروج�ن�وتفصيل�ذلك��اآل

                                  
 .81: ،�ص،�مرجع�سبق�ذكره)الغاز�- الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 1



 �س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

 
111 

 
ً
–تتمكن�النباتات�من�ت�و�ن�كتلة�حيو�ة�ومن�ثم�تخز�ن�الطاقة�ع��� :طاقة�الكتلة�ا��يو�ة -أوال

�الضو�ي �التمثيل �ا��يو�ة�-عملية �الكتلة �و�شمل �الطاقة، �إلنتاج ��ستخدم �والنفايات�: وال�� ا��شب

� �والنبا�يالعضو�ة �ا��يوا�ي ��صل �ذات �املواد �من �وغ���ا �تمت��1.والروث �الطاقة �املصدر�من و�ذا

�ومخلفات� �ا��شب �حرق �بواسطة ��عوام �من �املليون �نصف �أك���من �منذ �واك�شافھ �عليھ السيطرة

قامت�شركة�فنلندية�وسو�دية�بإقامة�م�شأة�بجنوب�السو�د�لتوليد�ا��رارة��1994 سنةا��يوان،�و���

�ي�بعث�من�ثا�ي� �ما �انبعاث�ك��ي��،�أما �واملحر�ات�بالك�ر�اء�بدون �املصابيح ألجل�تدفئة�املبا�ي�وإمداد

و�انت�امل�شأة�. أكسيد�الكر�ون�ن�يجة�ا��رق�ف�ساوي�ما�تمتصھ����ار�ال���تزرع�محل�ما�يحرق�م��ا

��عا�ي �الزالت �إال�أ��ا �العشر�ن �نحو�القرن �مصادر�الطاقة �أقدم �لدفع �����من�رمزا �الصعو�ات �عض

�الزراعة� �من �موارد �بالعالم �أن �ا����اء ��عض �و�ؤكد ��ستحق�ا �ال�� ��ستخدام �كمية �إ�� الوصول

لعشر�ن،�والغابات��افية�لتجعل�الكتلة�ا��يو�ة�أساسا�يقوم�عليھ�اقتصاد�الطاقة����القرن�الواحد�وا

وع���الرغم�من�أن�الكتلة�ا��يو�ة�مصدر�متجدد�إال�أن�معظم�ا��ستخدم�بأساليب�ال��سمح�بالتجدد�

�إ��� �الغابات �أعداد�م �تزداد �الذين �الس�ان �حول �باستمرار��لما �ت�ناقص �العالم ��� �ا��طب فكمية

  2.أرا����زراعية�واتخذوا�ما�تبقى�من�أ��ار�وقودا�يحرقونھ

  3:�ستخدم��ذا�النوع�من�الطاقة����توليد�ما�ي��: ة�ا��يو�ةاستخدامات�طاقة�الكتل .1

يتم�ا��صول�عليھ�عن�طر�ق�عملية�التخم���كتخم���قصب�السكر��:الوقود�البيولو�� 1.1

 .والعنب،�ل��صول�ع���الكحول�الذي�يمكن�استخدامھ��وقود�للسيارات�بدال�من�الب��ول

يتم�إنتاجھ�عن�طر�ق�ال�ضم�الال�وا�ي�مل�ونات�مياه�املجاري،��):امليثان(الغاز�البيولو��� 2.1

املستخدمة����معا��ة��ذا�النوع�من�املياه�قبل�استخدامھ�مرة�أخرى�للزراعة�أو� �انفسو���الطر�قة�

غاز�امليثان�واملتبقي�عبارة�عن�مواد�صلبة��ستخدم�كأسمدة،�و�عد� 2/3ن��ذه�العملية�عالشرب،�و��تج�

 .��كفاءة�من�إنتاج�الوقود�البيولو���ذه�الطر�قة�أك�

من�أ�م�القضايا�البي�ية�ال����عا�ي�م��ا�العالم��و�كيفية�التخلص�من��:مدافن�املخلفات 3.1

النفايات�ولكن�كبديل�يمكن�اعتبار�ا�مصدر��ام�للطاقة،�حيث�يتم�التخلص�من�النفايات�بدف��ا�تحت�

�مواد� �عن �عبارة �النفايات �م�ونات �ت�ون �ما �وعادة �و�ال��اب، �خاصة �بالس�يكية �بمادة ��غطى �ثم �رض

                                  
  ).dena( ،�الو�الة��ملانية�للطاقةالطاقة�املتجددةوالتكنولوجيا،الوزارة��تحادية�لالقتصاد��- 1
،�ص�1998،�دارة،�الدار�الدولية،�القا�رةترجمة�سيد�رمضان���طوفان�الطاقة�دليل�ل��وة�الطاقة�املقبلة،كر�ستوفر�فالف�ن،�ني�والس�ل�سن،��-  2

 .148- 147: ص
 .45 :،�صمرجع�سبق�ذكره،�الطاقة�النظيفةمصادر�و�يب�ع�����الناصر،�حنان�مبارك�البوفالسھ،� - 3
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عن�طرق�ال�ضم�الال�وا�ي�الذي�تقوم�بھ�ال�ائنات�امليكرو�ية،�وت�ون�ن�يجة��ذا�التحلل��قابلة�للتحلل

  . �و�غاز�امليثان�الذي�قد�يمثل�خطورة�ع���املوقع�واملناطق�املجاورة�إذا�لم�يتم�تجميعھ

�ا��يو�ة .2 �الكتلة �لطاقة �العاملية ���� :القدرات �والعاملية �املحلية �البي�ية �استمرار�املخاوف إن

� �الطاقة 2016سنة �وامن �الطاقة �ع�� �الطلب �الطاقة� وارتفاع �واستخدام �إنتاج �ز�ادة �دفع ��� سا�ما

� �سنة ��حفوري �أسعار�الوقود �انخفاض �لكن �التدفئة� 2016ا��يو�ة، ��س�ثمار��� �تث�يط �إ�� أدى

�منافس �ز�ادة �وكذلك �النقل ��� �ا��يوي �الوقود �استخدام �إ�� �باإلضافة �ا��يو�ة �الطاقة �ع�� ة�القائمة

  1.مصادر�الطاقة�املتجددة��قل�ت�لفة��ان�حاجزا�أمام�إنتاج�الطاقة�ا��يو�ة

  القدرات�العاملية�من�طاقة�الكتلة�ا��يو�ة): 06.02(جدول�رقم

ميجاواط: الوحدة  

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات�

  72415  67039  60832  53897  49863  49341  القدرة

    2016  2015  2014  2013  2012  السنوات�

    106940  98170  91768  85818  78858  القدرة

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, Abu Dhabi, 2016, 

2017.  

القدرة�العاملية�من�طاقة�الكتلة�ا��يو�ة��ش�د�ارتفاعا�مستمر�منذ�سنة��فإنمن�خالل�ا��دول�

2006�� �فبعد �الطاقة ��ذه �أل�مية �راجع �وذلك �أن �سنة �من ��2006نمت ��انت ميجاواط��49341حيث

� ��106940أصبحت �سنة ��2016ميجاواط �قدر�ا �بز�ادة �عشر�سنوات�57599أي �خالل ما�ب�ميجاواط

   .%�54س�تھ�

  إنتاج�طاقة�الكتلة�ا��يو�ة����العالم): 07.02(جدول�رقم

  جيغاواط: الوحدة

  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات�

  331525  268709  248542  230638  208733  �نتاج

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات�

  476957  450689  423953  392457  361755  �نتاج

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, Abu Dhabi, 2016, 

2017.  

� �ا��دول �خالل �سنة��فإنمن �مستمر�منذ �ارتفاعا ��ش�د �العالم ��� �ا��يو�ة �الكتلة �طاقة إنتاج

أي��2015جيغاواط�سنة��476957أصبحت��2006جيغاواط�سنة���208733انت���عد�أن�،�حيث2006

  .%56بما��س�تھ��جيغاواط�خالل��سع�سنوات�268224ا�بز�ادة�قدر�

                                  
1 - International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, Op.Cit, p: 45.  
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  2016-2006طاقة�الكتلة�ا��يو�ة�العاملية�املولدة�حسب�املنطقة�): 20.02(ش�ل�رقم�

  
Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, Abu Dhabi, 2017, p: 

47. 

جيغاواط�من��112لتصل�إ����2016 سنة����%06زادت�الطاقة�العاملية�من�الكتلة�ا��يو�ة�ب�سبة�

� �أي �الك�ر�ائية �توليد��504الطاقة ��� �الرائدة ��� ��مر�كية �املتحدة �الواليات �و�انت �الساعة ��� ت��اواط

�،2015سنة� سا/ت��اواط�69ساعة��عد�أن��انت�/ت��اواط�68بـ�2016 سنةالك�ر�اء�من�الكتلة�ا��يو�ة����

�/ت��اواط�54تل��ا�الص�ن� و���أورو�ا�. سا/ت��اواط�52سا،�و�انت�أملانيا�صاحبة�املرتبة�الثالثة����ذلك�بـ

� ��� �سواء �حد �ع�� �والغاز�ا��يوي �ا��يو�ة �الكتلة �من �الك�ر�اء مدفوعا� 2016 سنةاستمر�نمو�توليد

نوع�من�الطاقة�كذلك�ارتفع�نمو�استخدام��ذا�ال 1.بتوجيھ�أك���منتج�للك�ر�اء�من�الكتلة�ا��يو�ة�أملانيا

���اململكة�املتحدة�ودول�أخرى�مما�جعل��تحاد��ورو�ي����طليعة�الدول�املولدة�للك�ر�اء�عن�طرق�

�الش�ل ��صفر��� �يظ�ر�باللون �و�و�ما �ا��يو�ة �الشمالية� الكتلة �أمر��ا �ثم �الف��� �باللون �أسيا تليھ

  .باللون�الب���القاتم

� ��� �ا��يو�ة �الطاقة ��عد �وا��ديثة �التقليدية �الطاقة�أ�ستخدامات �إمدادات ��� ك���مسا�م

�62.5حوا����2016املتجددة�العاملية،�حيث�بلغ�إجما���الطاقة�ال���تم�توف���ا�من�الكتلة�ا��يو�ة�خالل�

�) (EJ(اكساجولز� �بقيمة �الدو��، �النظام ��� �الطاقة �قياس �وحدة ��1018و�� �ورمز�ا وظلت�). EJجول

�%10.5حوا����2005يو�ة�من�إجما����س��الك�العال���للطاقة�ثابتة��س�يا�منذ�سنة�حصة�الطاقة�ا��

� �ب�سبة �الطاقة �ع�� �العال�� �الطلب �ز�ادة �من �الرغم ��خ��ة�%21ع�� �العشرة �السنوات ومن��2.خالل

� �والصناعة��فإنالش�ل �املبا�ي ��� �ل��رارة �الطاقة �ع�� �ال��ا�ي �الطلب ��� �ا��يو�ة �الطاقة مسا�مة

   .%0.8، %0.4ع���التوا��،�يفوق�بكث���استخدام�ا�للك�ر�اء�والنقل�مجتمعة��02.5%،�01.2%

                                  
1 - Ibid, p: 46. 
2 - Ibid, p: 45. 
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�135،�ليصل�إ���2015 سنةمقارنة���%02،�بنحو�2016 سنةارتفع�إنتاج�الوقود�ا��يوي�العال���

�ا��يوي��عد�انخفاضھ����سنة� �الديزل �الواليات�2015مليار�ل���و�رجع�ذلك�إ���انتعاش�إنتاج ،�و�انت

� ��س�تھ �بما �ا��يوي �للوقود �اك���منتج�ن �وال��از�ل ��مر�كية �أملانيا،��%70املتحدة �تل��ما �بي��ما، فيما

�وأندون�سا �الص�ن �. �رجنت�ن، ��ان �املمثل��%72وقد ��يثانول �وقود �للطاقة �ا��يوي �الوقود �إنتاج من

�ان�الز�ت�النبا�ي��%04مثل�باللون�ال��تقا���ووقود�الديزل�ا��يوي�امل�%23باللون��صفر����الش�ل�و

  1.املعا���بال�يدروج�ن�صاحب�اللون�الرمادي

  2:يمكن�تقسيم�ا�إ��: ايجابيات�وسلبيات�طاقة�الكتلة�ا��يو�ة .3

ت�اليف�إنتاج�ا�منخفضة��س�يا�و����ساعد�ع���حل��:ايجابيات�طاقة�الكتلة�ا��يو�ة 1.3

� مش�لة �استخالص �و�مكن �من�النفايات، �التخفيض �ع�� ��عمل �أ��ا �كما �صغ��ة، �معامل ��� الطاقة

ن�حرق�الكتلة�ا��يو�ة�ال�يطلق�أ�اسيد�الك��يت�و�طلق�غاز�الني��وج�ن�لكن�ب�سب��مطار�ا��مضية�أل 

�من� �املتبقي �الرماد �أيضا �ا��وي، �الغالف ��� �إطالقھ �قبل �معا��تھ �و�مكن ��حفوري �الوقود �من اقل

كما�أن�استعمال��3فنھ�يتم�استخدامھ����رصف�الشوارع�أو����مواد�البناء،عملية�ا��رق�إذا�لم�يتم�د

�وتمنع� �ا��راري، ��حتباس �ع�� �تأث��ه �من �يقلل �مما �ا��وي �الغالف �إ�� �انطالقھ �من �يقلل غاز�امليثان

  .جرف�ال��بة�بواسطة��غطية�مساحات�واسعة�من��را����باملزروعات�إلنتاج�الكتلة�ا��ية

�الكتلة�ا��ية�يؤدي�إ���إطالق�: لكتلة�ا��يو�ةسلبيات�طاقة�ا 2.3 �ستعمال�املباشر���رق

مواد�مضرة�وسامة�ل��و،�كما�أن�قطع�الغابات�غ���املراقب�يؤدي�إ���خلل����النظام�البي��،�و�ؤثر�ع���

�من� �يقلل �أن �ممكن ��وقود �ا��ية �الكتلة �واستعمال �ا��راري، ��حتباس �ع�� �وكذلك �ال��بة خصو�ة

  .ائية�املتوفرة�للس�اناملواد�الغذ

 
ً
��رض(طاقة�ا��رارة�ا��وفية� - ثانيا �ا��وفية����ا��رارة�املخزونة�ب�ن�): حرارة�باطن ا��رارة

�ال��ور� �بأحواض �الغنية �واملناطق �ال���انية �املناطق ��� �الطبي�� �ا��راري ��نتقال �ن�يجة ال��ور

�ا��ران�ت �ومناطق � 4.ال���انية، �من �كب��ة �كمية �تحوي �وال�شاط�فاألرض �حرارة، ��يئة �ع�� ال�شاط

�الك�ر�اء �من �كب��ة �لتوف���كميات �ا��وفية �ا��رار�ة �الطاقة �توليد �ع�� �القدرة �لديھ وقد��.ا��و��

�املحاولة� �أن �بيد �قرون، �لعدة �ا��ارة �املاء �ينابيع �ش�ل ��� �ا��و�� �ا��راري �ال�شاط ���سان استخدم

  .ر�لم�يحدث�ح���القرن�العشر�ن�و���لتوليد�الطاقة�الك�ر�ائية�ع���ذلك�املصد

                                  
1 - Ibid, p: 48. 

 .86- 85: ،�ص�ص،�مرجع�سبق�ذكره)الغاز - الك�ر�اء�-الب��ول(أساسيات�إنتاج�الطاقة�سعيد�خليفة�ا��موي،��- 2
 .44: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�مصادر�الطاقة�النظيفةو�يب�ع�����الناصر،�حنان�مبارك�البوفالسھ،��- 3
 .48: ص�،نفس�املرجع�السابق - 4
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�ع���الطاقة� �إنتاج�ك�ر�اء �يمك��ا �العالم�ال�يوجد�سوى�أماكن�قليلة�من�تلك�ال�� �مستوى وع��

فقط�من�إمدادات�الك�ر�اء�يأ�ي��%01،�أقل�من�2007 وكن�يجة�لذلك�فإنھ�ح���سنة. ��وفيةا��رار�ة�ا

��رضية �ا��رار�ة �الطاقة �ك�ر�اء،�. من �إ�� �وتحو�لھ �النحو�السليم �ع�� �ا��و�� �ال�شاط ول������ذلك

" ةأنظمة�الطاقة�ا��وفي"إن�خيار��.يجب�استخدام�محطات�الطاقة�ا��رار�ة�ا��وفية�بتصاميم�متنوعة

� �توف���ا �من
ً
�بدال �ولكن �بلمتاح، ��ع�� �ف�� �للتدفئة�لطاقة، ��ستخدم �أ��ا �أي �والدفء، توف���ا��رارة

  .داخل�املنازل 

،�ثم�يتم����مياه�عادية�U يتم�ا��فر�بقاع��رض�ملد�أنبوب�ذو�طرف�ن�يث�ت�ع���ش�ل�حرف

�مع� �احت�اك�ا �ون�يجة ��سفل �إ�� �املياه �تصل �عندما �أسفل، �إ�� ��نبوب �ذلك �أطراف �من ع���طرف

�� �ي�بخر�املاء �العالية، �ا��رارة �(شدة �ا��رارة �تبلغ ��خر�) درجة�1000حيث �الطرف �البخار�من ليخرج

�البخار،� �منھ �يصعد �الذي �الطرف ���اية �و�� �نحو��ع��، �البخار�بقوة �فيصعد ،
ً
��ائال

ً
�ضغطا

ً
مشكال

و��ون�البخار�الصاعد�إ���أع���املحرك��سا����لتلك�. توضع�تور��نات���مة�من�شأ��ا�توليد�الطاقة

ح����ماكن�. ��ة�ا��يدة�للم��ات�ا��رار�ة�أنھ�يمكن�استخدام�ا����كث���من��ماكنوامل .التور��نات

�والباردة �الفوات���امل��لية. املث��ة �قيمة �من �و�نقص �املال ��مر�يوفر�الكث���من ��ولية�ف .�ذا ال�لفة

��مستخدميھ�الكث���للتصميم�وال��كيب�ت�لف�الكث���من�املال،�إال�أن��س�ثمار�����ذا�املجال�سيوفر�ع�

 
ً
  .مستقبال

القدرة�العاملية�من��فإنمن�خالل�ا��دول�أدناه،��:القدرات�العاملية�لطاقة�ا��رارة�ا��وفية .1

�ا��وفية �ا��رارة �مستمر�  طاقة �ارتفاعا ��ا�ش�د �سنة � 2006منذ �غاية �انخفاضا� 2011إ�� �ش�دت حيث

� �قدر�بـ � 110طفيفا �سنة �عن � 2010ميجاواط �سنة �غاية �إ�� �نمو�ا �واصلت �إ��� 2016ثم �وصلت حيث

  .خالل�عشرة�سنوات 2006عن�سنة� %30بز�ادة��ميغاواط 12647

  القدرات�العاملية�من�طاقة�ا��رارة�ا��وفية): 08.02(جدول�رقم

ميجاواط: الوحدة  

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات�

  10008  10118  9897  9454  9136  8812  القدرة

    2016  2015  2014  2013  2012  السنوات�

    12647  11757  11189  10737  10468  القدرة

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, Abu Dhabi, 2016, 

2017. 
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�و   �ا��دول �خالل �من �ا��وفيةفإأدناه �ا��رارة �طاقة �إنتاج �مستمرا� ن �ارتفاعا ��ش�د �العالم ��

أي�بز�ادة�قدر�ا� 2015جيغاواط�سنة� 80906جيغاواط�أصبحت� 59262،�حيث��انت�2006منذ�سنة�

  . %27أي�ما��س�تھ��جيغاواط�خالل��سع�سنوات 21644

  إنتاج�طاقة�ا��رارة�ا��وفية����العالم): 09.02(جدول�رقم

جيغاواط: الوحدة  

  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات�

  68446  67225  65178  62664  59262  �نتاج

  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات�

  80906  76045  71739  70636  69611  �نتاج

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, Abu Dhabi, 2016, 

2017. 

� �سنة ��2016 � �ا��وفية �ا��رار�ة �مصادر�الطاقة �من �ا��راري �و�نتاج �الك�ر�اء �إنتاج  157بلغ

ع���التوا��،� %44و %46ساعة،�و�انت�اندون�سيا�وتركيا����صدارة�امل�شآت�ا��ديدة�ب�سبة�/ت��اواط

� �خالل �مشار�ع�ا �أيضا �أ��ت �فقد �اليابان �املكسيك، �كي�يا، �بلدان� 2016 سنةأما ��ناك ��انت ب�نما

   1.�ا�الزالت�قيد�التطو�ر�و��شاءمشار�ع

2016دول�من�حيث�قدرة�طاقة�ا��رارة�ا��وفية�و�ضافات��10أع���): 21.02(ش�ل�رقم�  

 
Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, Abu Dhabi, 

2017, p: 53. 

يظ�ر�الش�ل�أعاله�أن�البلدان�ال���لد��ا�أك���قدر�من�طاقة�ا��رارة�ا��وفية�لتوليد�الطاقة����

� ��2016 سنة��اية �املتحدة �الواليات ��3.6�� �الفيليب�ن �تل��ا ��1.9جيغاوط �اندون�سا �ثم �1.6جيغاواط

                                  
1 - International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, Op.Cit, p: 52. 



 �س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

 
117 

��1جيغاواط �أضافت ��205وال�� �سنة �أضافت��2016ميغاواط �ال�� �تركيا �جانب �إ�� �الطر�ق �قادت وال��

  .ميغاواط�نحو�امل�شآت�ا��ديدة�للطاقة�ا��رار�ة�197

  :يمكن�إيجاز�ا��� :طاقة�ا��رارة�ا��وفيةايجابيات�وسلبيات�استعمال� .2

ا��رارة�والتدفئة����املنازل،� يوفر��ذا�النوع�من�الطاقة :طاقة�ا��رارة�ا��وفيةايجابيات� 1.2

�ع�� �وت�اليف�ا��و�عمل �والباردة �املث��ة ��ماكن ��� �ح�� �توفر�ا��رارة �أ��ا �كما �الفوات���امل��لية تخفيض

  .منخفضة��س�يا����املناطق�ال���انية�والينابيع�ا��رار�ة

2.2 � �ا��وفيةسلبيات �ا��رارة �: طاقة ��� �أنھ �سلبيا��ا �الينابيع�تت��ص �عن �البعيدة املناطق

�ت�ا �ت�ون �وغ���ال���انية �وصعو�ة�ا��ارة �إليھ، �الوصول �املراد �العمق ��س�ب �كب��ة �استغالل�ا ليف

�استخدام� �يحتاج �كما �مناطق�ا، �خطورة �إ�� �باإلضافة �والتدفئة �غ���ا��رارة �طاقة �ع�� �م��ا ا��صول

  .إ���تصاميم�متنوعة محطات�الطاقة�ا��رار�ة�ا��وفية

 
ً
�ال�يدروج�ن - ثالثا � :طاقة �يمثل �إذ �ال�ون، ��� ��و�العنصر��ك���ان�شارا من��%75ال�يدروج�ن

تجددة�وموجود����املغ���و�و�اخف�من�با���أنواع�الطاقة��من�ا��ز�ئات�ال���ت�ونھ،�%90كتلة�ال�ون�و

�ل�م�ان�ع����رض�ف�و�احد�م�ونات�املاء،�و�تواجد����الوقود��حفوري�و����ل�ال�ائنات�ا��ية�ع���

�أ �سائل �حامل�ش�ل �والغاز�فال�يدروج�ن �والنفط �الفحم �و�عكس �معزوال، �يوجد �ما �ونادرا و�عضوي

  .للطاقة�وش�ل�من�أش�ال�ا�الثانو�ة

� �سنة �كقند�ش ����ي �ال��يطا�ي ��و�العالم �ال�يدروج�ن �اك�شف �من �اسم��1776أول وأعطاه

�املشتعل" �"ال�واء �سنة �الفواز�يھ �الفر���� �الكيمياء �عالم �قبل �من �ال�يدروج�ن �اسم �أخذ �ثم ،1785�،

���دف� �املناطيد �لصنع �ال�يدروج�ن �الكث���من �بإنتاج �القيام �عند �عسكر�ة �استعماالتھ �أو�� �انت

� �سنة �الفر�سية �الثورة �خالل �العسكري �التجار ��1793ستطالع ��نتاج �بدأ ����ثم �لل�يدروج�ن ي

العشر��يات����أورو�ا�وأمر��ا�الشمالية�وفتحت�الشركة�الكندية�الك��ول��ر�كر�ورا�شن�ليميتد�الطر�ق�

إلنتاج�أول�املفك�ات�الك�ر�ائية�وال���تحلل�املاء�لعنصر�ن�أك���ن�و�يدروج�ن�و�ذه�الشركة����اك���

حلل�الك�ر�ا�ي،��ستعمال��ول�لل�يدروج�ن�املصنع�ن�العاملي�ن�ملعامل�إنتاج�ال�يدروج�ن�بواسطة�الت

زاد�اعتبار�ال�يدروج�ن���1973وقود�للط��ان��عود�للعشر��يات�والثالثي�يات�ومع�الصدمة�النفطية�سنة�

�الذي� �الوقود �اعت���ال�يدروج�ن �فقد �البي�ية �املشا�ل �تفاقم �ومع ��ستخدام، �متعدد كمصدر�طاقة

                                  
1 - ibid. 
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ب�ثم�توالت��خ��اعات�ال����عتمد�ع����ذا�املصدر�من�الطاقة�يحمل�إم�انية�حل�مش�لة�اج��ار�ال�وك

  .1وتفاقمت�أ�ميتھ

�ستعمل��ذا�الغاز�أساسا�كمادة�أولية�كيميائية�إلنتاج��سمدة�و�درجة�الز�وت�كز�ت�الطعام�

�النقل� �قطاع �قبل �من ��ك�� ���تمام �ع�� �حاز �وقد �واملحر�ات، �املولدات �ت��يد ��� ��ستعمل كما

  .���املحر�ات�بدل�الوقود��حفوريالستخدامھ�

�ال�يدروج�ن .1 �استعمال �� :ايجابيات �الصيانة �ع�� �الوقود�أاإلنفاق ��� �عليھ ��و �مما قل

�حفوري،�من�ايجابيا��ا�أيضا�عدم�مركز�ة�الصناعة�أي�ست�ون�رخيصة����مناطق�تواجد�ا،�ما�أنھ�

املتجددة�املختلفة�وال�تنفث��ذه��متوفر����جميع�ال�ائنات�ا��ية�و�مكن�استخالصھ�من�مصادر�الطاقة

 .الطاقة�دخانا�وال�رمادا

ت�لفتھ��ولية�مرتفعة�و�ناك�مشا�ل�عملية� من�سلبياتھ�أن: سلبيات�استعمال�ال�يدروج�ن .2

  .2تخز�نھ�كما�أنھ�ال�يوجد�معزوال�عن�با���امل�ونات

  الطاقات�املتجددة�س�ثمار����التجارب�النا��ة����مجال�: املبحث�الثالث

مع�ازدياد��عداد�الس�ان����العالم�وتواصل�التمدد�ا��ضري،�غ��ت�ا���ومات����جميع�أنحاء�

� ��� �تفك���ا �أسلوب �من �الطاقةالعالم �من �املستقبلية ��حتياجات �لتلبية �السبل �أفضل �عن  .البحث

 سنةمليار��سمة�بحلول��08تذ�ب��مم�املتحدة����توقعا��ا�إ���أن��عداد�س�ان�العالم�سيكسر�حاجز�

،�ولم�تقف�التوقعات�2015 سنةمليار��سمة�منذ� 01.2مليار��سمة�بز�ادة�قدر�ا��08.5ليصل�إ����2030

ومثل�،�2050 سنةمليار��سمة�بحلول��09.7إ����ذا�ا��د،�بل�امتدت�للت�بؤ�ببلوغ��عداد�س�ان�العالم�

�امل �املعدل �لنمو�الس�ان�ذا �ك�رتفع �مشكالت �محالة �باستدامةيث���ال �تتعلق �وقدرة�تجتمعاامل ب��ة ،

�من�العالم �ُمتقار�ة �من�ال�شر�الذين��ع�شون����مناطق �العدد�ال�ائل و���. �رض�ع���دعم�بقاء��ذا

�ع���الطلب�ع���
ً
��ائال

ً
ميدان�الطاقة�ع���وجھ�ا��صوص،��ش�ل��ذا�املعدل�املرتفع�من�النمو�ضغطا

الز�ادة�ع���أ��ا�ز�ادة�غ���مستدامة�من�ناحية�املوارد،�بل�وال�تقتصر�خطورة��ذه� .الطاقة�وإمدادا��ا

ة�ب�ئال�مة�����غ���املناخ�وتدم�� �عت���عوامل�م�حفوري�إنھ�من�املسلم�بھ�عامة�أن�انبعاثات�الوقود�� 

��.الطبيعية ��سارع �الدول �جعل ��إ��و�و�ما �غ���ناضبة��س�ثمار��� �موارد �باعتبار�ا �املتجددة الطاقة

  .وتحفظ�حق��جيال�القادمة�صديقة�للب�ئة

  واقع��س�ثمار����الطاقات�املتجددة�ع���العالم: املطلب��ول 

يطالب�العديد�من�خ��اء�املناخ�بضرورة�التخفيض�السر�ع�والفعال�للغازات�الكر�ونية،�وخاصة�

�نحو� ��ش�ل �الذي �الكر�ون �أكسيد �الوقود��%63ثا�ي �استعمال �خالل �من �وذلك �الغازات، ��ذه من

                                  
 .305- 297: ،�ص�صمرجع�سبق�ذكره اقتصاد�ال�يدروج�ن��عد���اية�النفط،ج��مي�ر�فكن،��- 1
 .303: ،�صاملرجع�السابق�نفس - 2
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النظيف�بدل�الوقود��حفوري،�وز�ادة�استخدام�الطاقة�النظيفة��الطاقة�الشمسية،�وطاقة�الر�اح�

�الطاقة� �استعمال ��سبة �أن �علما �والغاز�الطبي��، �والفحم �للنفط �بديل �نظيف �وقود �إلنتاج واملياه،

من�خالل� �مكن�ذلكو  .من�إجما���أش�ال�الطاقة�املستخدمة�حاليا����العالم% 3النظيفة�ال�تتجاوز�

و�قع����الفئة� .اتخاذ�إجراءات��ستلزم��عض�ا�اس�ثمارا�ماليا،�ب�نما�البعض��خر�ال�يتطلب�أي�اس�ثمار

�التحتية� �الب�� �و�س�ثمار��� �الشمسية، �الطاقة �بواسطة �الك�ر�اء �إلنتاج �تحتية �ب�ية �إ�شاء �و��

�والتدو�ر �العامة � .للمواصالت �العر�ية؛ �البالد �مستوى �و وع�� �الشمسية��مكن �الطاقة �استغالل ز�ادة

وتتضمن��جراءات�ال���تقع����الفئة�الثانية� .إلنتاج�الك�ر�اء،�باعتبار�ا�أ�م�وسيلة�لتقليل��نبعاثات

�الك�ر�اء،� �إلنتاج �النفايات �استغالل �مثل �الطاقة، �فعالية �ز�ادة �مالية، �اس�ثمارات �إ�� �تحتاج �ال ال��

 .البناء��خضر،�و�غي����سب�أنواع�الوقود����سوق�الطاقة�وتحس�ن�املبا�ي�السكنية�حسب�مواصفات

�و�و� ��طنان، �مالي�ن �بمقدار�عشرات �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �تخفيض �إ�� ��جراءات ��ذه �تؤدي وقد

  1.تخفيض�قد��عادل�تقر�با�التوف���الناتج�عن��س�ثمار����الطاقة�املتجددة

� �وقد �ا��يار��قل �املتجددة �مصادر�الطاقة �البلدان�أصبحت �جميع ��� �الطاقة �لتوليد ت�لفة

��سواق�ال�ترتبط�بالت�لفة�بل�بالقيود�املفروضة� ا،تقر�بً  �ا��واجز�ال�امة�أمام�التوسع��� ولذلك�فإن

�القائمة �التحتية �الب�ية �الطاقة� .ع�� �ت�����محطات �إ�� �يؤدي �املتجددة �نمو�مصادر�الطاقة �ألن
ً
ونظرا

 وذلك��س�ب�ما�.ر�ة،��ناك�خطر�من�أن�ت�ون��س�ثمارات�محصورة�حفو  بالطاقة ا��الية�ال����عمل

�اقتصادية، �أك���م��ا �آثار�اجتماعية �من �ضد� لھ �ا���ة �و�� ��حفوري �الوقود �قطاع ��� �العمال ع��

   2.الطاقة�املتجددةمجال�التوسع�����س�ثمار����

� �والوقودكما �املتجددة �الطاقة ��� �ا��ديدة ��س�ثمارات �إجما�� مليار�دوالر� 279.8 *املتجدد�بلغ

ح���مع�انخفاض�ت�اليف�تقنيات� .،�حسب�تقديرات�بلوم��غ�نيو�إن�����فاينا�س2017 سنةأمر��ي����

� �الشمسية �الر�احالطاقة �والوقود�كما .وطاقة �املتجددة �الطاقة ��س�ثمار��� مليار� 200 املتجدد�تجاوز

� �منذ
ً
�سنو�ا ��.2010 سنةدوالر�أمر��ي ���م�ا�عن�أما �املائية�ال���يز�د  �50س�ثمار����مشار�ع�الطاقة

  طميجاوا
ُ
  :و�و�ما�يو��ھ�الش�ل 2017.3 سنةمليار�دوالر�أمر��ي�إضافية���� 45در�بنحو�ق

  

  

                                  
 http://www.maan-ctr.org: ،�متوفر�ع��التبعية�للمدخالت�ا��ارجية�س�ثمار����مشار�ع�الطاقة�املتجددة�والتحرر�من� ،جورج�كرزم -1

2-REN21, Renewables Global Futures Report: Great debates towards 100% renewable energy, Paris, 2017, 
p: 16. 

 .طاواجمي 50ية�ال���يز�د���م�ا�عن�ال��شمل�مشار�ع�الطاقة�الك�رمائ�-*
3 - REN21, renewables 2017 global status report, 2018, p: 139. 
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�س�ثمار�العاملي����الطاقة�املتجددة�والوقود�املتجدد����البلدان�املتقدمة��):22.02(ش�ل�رقم�

  2017- 2007والناشئة�والنامية،�

  
�س�ثمار�إلغالق�تر�ليون�دوالر��تقر�ب�إجما���تمو �.طاواغمي�50ال���يز�د���م�ا�عن��يةئال��شمل�الش�ل��س�ثمار����مشار�ع�الطاقة�املا�:مالحظة

  .أمر��ي

Source: REN21, renewables 2017 global status report, 2018, p: 140. 

مليار�دوالر�أمر��ي�لبناء�محطات�جديدة�للطاقة�املتجددة،� 310حيث�تم�تخصيص�ما�يقدر�بـنحو�

صص�
ُ

�مليار�دوالر�أمر��ي�للوقود��حفوري،�103مليار�دوالر�أمر��ي�ملحطات�الطاقة�النوو�ة�و 42ب�نما�خ

أك���من�ضعف��س�ثمار����الوقود��حفوري� 2017 سنة����تجددة�ان��س�ثمار����الطاقة�املحيث�

  :و�و�ما�يب�نھ�الش�ل�املوا���1.طاقة�النوو�ةوال

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                  
1  -  REN21, renewables 2017 global status report, 2018, p: 147. 

  مليار�دوالر�أمر��ي 265

الطاقة�املتجددة�اس�ثمارات� % 58.2

  املتجدد�والوقود

الطاقة�املائية�ال���يز�د�مس�ث���م��ا�مشار�ع�

   طميجاوا ��50م�ا�عن�

  

  

  مليار�دوالر�أمر��ي 45

الطاقة�املائية�ال���يز�د�اس�ثمارات� 10%

   طميجاوا ��50م�ا�عن�

  مليار�دوالر�أمر��ي 42
09.2%   

 اس�ثمارات�الطاقة�النوو�ة

  مليار�دوالر�أمر��ي 103

22.6%  
  اس�ثمارات�الوقود��حفوري

 من�إعداد�الباحثة: املصدر

 �2017س�ثمار�العاملي����الطاقة�حسب�النوع�عام�): 23.02(ش�ل�رقم�
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� �املتجددة �الطاقة �الك�روضوئية��2017 سنةاستمر��س�ثمار��� �الشمسية �الطاقة �سيطرة تحت

و�انت�الطاقة�الشمسية����الوحيدة�ال��� .ع���التوا���%38و %57وطاقة�الر�اح،�و�و�ما�يمثل�حوا���

���%18،�حيث�ارتفعت�اس�ثمارا��ا�ب�سبة�2017 سنة��ا�ز�ادة����اش�دت�تكنولوجي
ً
�.2016 سنةمقارنة

�كب��ا� �انخفاضا �الر�اح �طاقة �ش�دت �فقد ��خرى، �التكنولوجيات �جميع ��س�ثمار��� �انخفض ب�نما

�%36انخفضت�ب�سبة�(،�أما�الكتلة�ا��يو�ة�)مليار�دوالر�107لتصل�إ����%12انخفضت�ب�سبة�(للغاية�

� �). مليار�دوالر�04.7إ�� ��رضية �ا��رار�ة �(الطاقة �ب�سبة ��%34انخفضت ،�)مليار�دوالر�أمر��ي�01.6إ��

�ا��يوي�ب�سبة� �انخفض��س�ثمار����الوقود كما��و�مب�ن�����1مليار�دوالر،�02.0ليصل�إ����%03كما

  :الش�ل

�س�ثمار�العاملي����الطاقة�املتجددة�بواسطة�التكنولوجيا����البلدان�املتقدمة�): 24.02(ش�ل�رقم�

  2017 سنة،�ناشئةوالنامية�وال

 
Source: REN21, renewables 2017 global status report, 2018, p: 144. 

  

  

  

  

  

  

  

                                  
1  -  REN21, renewables 2017 global status report, 2018, p: 144. 



 �س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

 
122 

  2017-�2007تجا�ات�العاملية�لالس�ثمار����الطاقة�املتجددة،� ):10.02(جدول�رقم�

مليار�دوالر�أمر��ي: الوحدة  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  160.8  136.5  179.3  145.3  119.9  140.5  158.1  103.3  64.0  61.5  38.7  الطاقة�الشمسية

  107.2  121.6  124.7  110.7  86.4  83.6  87.2  101.5  79.5  74.8  60.9  طاقة�الر�اح

�الكتلة� طاقة

  ا��يو�ة

22.9  17.5  15.1  16.9  20.2  15.8  14.0  12.7  9.4  7.3  4.7  

�املائية� الطاقة

� �من ��50صغر

  ميجاواط

6.5  7.6  6.2  8.2  7.6  6.5  5.8  7.0  3.6  3.9  3.4  

  2.0  2.1  3.5  5.2  5.2  7.2  10.6  10.6  10.2  18.2  27.4  الوقود�ا��يوي 

�ا��رارة� طاقة

  ا��وفية

1.7  1.7  2.8  2.9  3.9  1.6  2.8  2.9  2.5  2.5  1.6  

  0.2  0.2  0.2  0.3  0.2  0.3  0.2  0.2  0.3  0.2  0.8  طاقة�املحيطات

  279.8  274.0  323.4  284.3  234.4  255.5  287.8  243.6  178.3  181.4  158.9  املجموع
Source: REN21, renewables 2017 global status report, 2018, p: 25.  

��قتصاديات�النامية�ع��� من��س�ثمارات�العاملية����مجال�الطاقة�املتجددة��%63استحوذت

�2017 سنة �ما" الثالثة�الكبار" اس�ثمار�مثلي .2016 سنة %54،��عد�أن��انت  الص�ن�وال�ند�وال��از�ل

�الكب��  �املائية �املوارد �باست�ناء �املتجددة، �مصادر�الطاقة ��� ��س�ثمار�العال�� �نصف �عن
ً
�قليال �ةيز�د

� �الص�ن�وحد�ا ��،%45حيث�تمثل �����س�ثمار�و �.2016 سنة����%35مقارنة�بـ انخفضت�حصة�أورو�ا

� �إ�� ��%15العال�� ��� �2017 سنةفقط ،� �أما �2011 سنة�� �إ�� �يصل �ما �أورو�ا �حصة �بلغت من��45%،

�العال�� �اململكة�و �.�جما�� ��انت ��س�ثمار، ��� �أك���انخفاض �ش�دت �ال�� �الرائدة ��سواق �ب�ن من

� �ب�سبة �منخفضة ��%65املتحدة ��07.6عند �ب�سبة �أملانيا �وانخفضت ��%35مليار�دوالر، مليار��10.4إ��

�وانخفضت�اليابان�ب�سبة� إ��� %6الواليات�املتحدة�تراجعت�ب�سبة�ف. مليار�دوالر 13.4إ��� %28دوالر،

�و �.مليار�دوالر 40.5 ��س�ثمار��� �حيث �من ��و�� �املراكز�العشرة �إ�� �والسو�د �املكسيك سنة�ارتفعت

 .%127و %810مليار�دوالر�ع���التوا��،�بز�ادة� 03.7ومليارات�دوالر� 06،�حيث�بلغت�اس�ثمارا��ما�2017

خارج�البلدان� %147مليار�دوالر،�بز�ادة��08.5،�حيث�وصلت�إ������ذلكم��ة�قو�ة�أيضا�س��اليا�أل �انت�و 

 1.العشرة��و��

،�2017سنة���� %�11س�ثمار�ارتفاعا����منطقة�الشرق��وسط�وإفر�قيا�مجتمعة�ب�سبة�وش�د�

� �املتحدة�10.1إ�� �العر�ية �مصر�و�مارات ��� �كب��ة �ز�ادة �مع �ستة� مليار�دوالر، وقفز��س�ثمار�قرابة

�����مارات�العر�ية�املتحدة،�إ��� 29ومليار�دوالر،��02.6أضعاف����مصر�إ���
ً
مليار�دوالر،�����02.2ضعفا

                                  
1  - Bloomberg New Energy Finance, Global Trends In Renewable Energy Investment 2018, Frankfurt School-

UNEP Centre/BNEF, 2018,  
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انخفض� ���الوقت�نفسھ. مليار�دوالر�أمر��ي�01.1ليصل�إ��� %26ارتفع��س�ثمار�ب�سبة�حيث��ردن�

مليار� 05.6من�مستوى�مرتفع�بلغ� 2017سنة�مليون�دوالر�أمر��ي���� 102إ����إفر�قيا�س�ثمار����جنوب�

ليصل�إ��� %48ب�سبة� 2016سنة�كما�انخفض�التمو�ل����املغرب��سبة�إ���. 2012سنة�دوالر�أمر��ي����

   1.مليون�دوالر�أمر��ي 200

/ إضافات�السعة�الصافية�/ أع���خمسة�دول�من�حيث��س�ثمار�السنوي�): 11.02(جدول�رقم�

  2017سنة��نتاج����

  1  2  3  4  5  

ال��شمل�(�س�ثمار����الطاقة�املتجددة�والوقود�

  )ميغاواط�50الطاقة�املائية�فوق�

  أملانيا  ال�ند  اليابان  الواليات�املتحدة  الص�ن

  تركيا  أ�غوال  ال�ند  ال��از�ل  الص�ن�  الك�رمائيةقدرة�الطاقة�

  تركيا  اليابان  ال�ند  الواليات�املتحدة  الص�ن  الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية

  ال�ند  بر�طانيا  أملانيا  الواليات�املتحدة  الص�ن  طاقة�الر�اح

  الواليات�املتحدة  ال��از�ل  ال�ند  تركيا  الص�ن  قدرة�����ن�املياه�بالطاقة�الشمسية

  تايالند  كندا  الص�ن  ال��از�ل  الواليات�املتحدة  إنتاج��يثانول 

Source: REN21, renewables 2017 global status report, 2018, p: 25.  

�و�������ل�من��س�ثمار����الطاقة�املتجددة�والوقود،��اتبتتصدر�املر �الص�ن يظ�ر�ا��دول�أن

الطاقة�الك�رمائية،�الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية،�طاقة�الر�اح�والقدرة�ع�������ن�املياه�بالطاقة�

و�و�ما��.الشمسية�ب�نما��انت�صاحبة�املرتبة�الثالثة��عد�الواليات�املتحدة�وال��از�ل����إنتاج�ا�لاليثانول 

����مجال�الطاقة�املتجددةيجعل�ا�ا
ً
 .لدولة�الرائدة�عامليا

ميغاواط�من�الطاقة�املتجددة����املنطقة�العر�ية،��3000بناء�أك���من��2016يجري����سنة�كما�

�طاقة�الر�اح�والطاقة�الشمسية� �القيام�برسم�خرائط�ملناطق �ممكن�عند�ترك���البلد�ع�� و��ون�ذلك

� �املشار�ع �وكفاءة �إنتاج �ألن �ا��غرا��العالية، �املوقع �كب���ع�� �حد �إ�� ��عتمدان ��2.املستقبلية سنة���

من�إجما���الطاقة��نتاجية����املنطقة،�معظم�ا����ش�ل�طاقة��%06،�ش�لت�الطاقة�املتجددة�2015

� ��،%04.7مائية ��،%0.9ور�اح �وطاقة �إجما����%.0.4شمسية �حيث �من �املنطقة �قيادة �املغرب و�واصل

كما�أن�ملصر�م�انة�رائدة����مجال�طاقة�الر�اح،� .الطاقة�املتجددة�املركبة�باست�ناء�الطاقة�الك�رومائية

�133وتحتفظ�دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�بم�انة�إقليمية�بارزة����م�شآت�الطاقة�الشمسية�بقدرة�

وقد�توزعت�جميع�البلدان�. ية�املركزة�ال�شغيلية�والقدرات�الك�روضوئيةميغاواط�من�الطاقة�الشمس

�املنفعة �نطاق �ع�� �الك�روضوئية �الطاقة �م�شآت �ع�� �تقر�با ��خرى �قفزة�. العر�ية ��ردن �حقق وقد

� �منذ �أضعاف �بمقدار�عشرة �الك�روضوئية �والطاقة �الر�اح �مشار�ع �ارتفعت �حيث �كب��ة، ،�2014سنة

                                  
1- REN21, renewables 2017 global status report, Op.Cit, p p: 140,143.  
2 - IRENA, RCREEE, League Of Arab States, Renewable Energy in the Arab Region, Abu Dhabi, 2016, p: 10. 
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أما�من�حيث�حصة�الطاقة�املتجددة����الطاقة��جمالية�. ميغاواط�216الية�تبلغ�لتصل�إ���طاقة�إجم

وإذا�. و�عزى�ذلك����الغالب�إ���قدر��ا�املائية�الكب��ة�،%51املركبة،�فإن�السودان�يقود�املنطقة�ب�سبة�

� �تقود�حصة�قدر�ا �الك�رومائية،�فإن�مور�تانيا �قليال�ع���امل�،%12ما�اس�بعدت�الطاقة غرب�متقدما

 1.تقر�با�%11ب�سبة�

  2015من�الطاقة�املتجددة����الدول�العر�ية� القدرة�املركبة): 12.02(جدول�رقم

ميغاواط: الوحدة  

إجما���القدرات�  املوارد�املتجددة  املوارد�غ���املتجددة

إجما���املوارد�  البا��  الطاقة�املائية  طاقة�الر�اح  الطاقة�الشمسية  املث�تة

  املتجددة

218.726  880  2.020  11.000  44.7  13.950  232.675  
94% 0.38%  0.87%  4.73%  0.87%  0.02%  100%  

Source: IRENA, RCREEE, League Of Arab States, Renewable Energy in the Arab Region, Abu Dhabi, 2016, 

p: 10. 

  كتجر�ة�عاملية�التجر�ة��ملانية�-اقات�املتجددة�س�ثمار����الط: املطلب�الثا�ي

رغم�أن�أملانيا�ل�ست�صاحبة�املراتب��و������احتياطيا��ا�وقدرا��ا�املركبة�من�أنواع�متعددة�من�

الطاقات�املتجددة�إال�أ��ا��عد�من��قتصاديات�املتفوقة����مجال�الطاقة�املتجددة�وتجر���ا�رائدة����

�أملانيا،�وس�تم�دراسة�تجر���ا�كنموذج�متفوق�ذلك�وإذا�ذكرت�الطاقة�املتجددة�ال�ي�بادر�����ذ�ان�إال 

  .طلب����ذا�املجال�من�خالل��ذا�امل

 
ً
 357.340تمثل�أملانيا�سا�ع�أك���دولة����أورو�ا��غطي�مساحة� :لسياسة�الطاقو�ة�ألملانياا�-أوال

،�ثلث�2ل������امل���املر�ع�729ساعة�وتمطر�ف��ا��مطار�حوا����1.670كيلوم���مر�ع،��شرق�ف��ا�الشمس�

����را����غ���الصا��ة�لزراعة����ار�املثمرة��األرا����( 3ةا��رجيأملانيا�مغطى�بالغابات�و�را����

�واملنحدرات،ال��ر� �املنتجات� ة �من �وغ���ا ��خشاب �إنتاج �ع�� �القادرة ����ار �ف��ا �تزرع ال��

و���تحوي�أك���عدد�من�الس�ان�5 �2017سمة�لسنة�مليون��82.69يبلغ�عدد�س�ان�أملانيا�). 4ا��ش�ية

�العالم ��� �بالس�ان �اكتظاظا �أك���البلدان �من �واحدة �و�� ��ورو�ي، ��تحاد �املح����6.�� �الناتج يبلغ

���جما�� ��3.47ألملانيا �دوالر�أمر��ي ��3.68وترليون �دوالر�أمر��ي �ترليون � 2016سنة ع����2017وسنة

                                  
1 - ibid, p: 09. 
2 -Matthias Bischoff und andere, Tatsachen Über Deutschland (أملانيا� �عن  Frankfurter Societäts-Medien ,(حقائق

GmbH, Frankfurt am Main, in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, Berlin, 2015, p p: 12-13. 
3- federal ministry of food, agriculture and consumer protection, German forests, Berlin-Germany, March 2011, 
p: 04. 
4 - Forest Land, Available On: https://www.hq.nasa.gov 

 https://data.albankaldawli.org: ،�متوفر�ع��البنك�الدو�� إحصائيات -5
6- 44 Interesting Facts About Germany, Available On: https://www.studying-in-germany.org.  
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ك���اقتصاد�����تحاد��ورو�ي�و�حتل�اقتصاد�ا�املركز�الرا�ع����العالم�خلف�أ�عد�أملانيا�كما� 1.التوا��

 . 2الواليات�املتحدة�والص�ن�واليابان�و�عت���واحدة�من�أك���منت���السيارات����العالم

سنة�كما��عت���أملانيا�من�الدول�الرائدة����مجال�سياسات�املناخ�والطاقة،�فقد�اتخذت�قرارا����

واس�بدال�ا�بطاقات�متجددة�مع��2022سنة�ء��شغيل�جميع�محطات�الطاقة�النوو�ة�بحلول�بإلغا�2011

  3.تخز�ن�جديد�للك�ر�اء�ا��ضراء

�ِحماية� �أك���الدول �من �واحدة �ت�ون �أن �إ�� �أملانيا ��س�� �الطاقة َحّول
َ
�ت �إس��اتيجية �خالل ومن

�للطاقة �اقتصادا �وأك���ا �تتعاون . للب�ئة ��لذلك �أجل �من �العالم، �أنحاء �ش�� �من �شر�اء �من�املمع ز�د

 4.تحت�مس���طاقة�املستقبل مصادر�الطاقة�املتجددة،�ع���عتماد� ستخدام�و� 

مليون��35.1وألف�مليون�طن�من�الفحم��25.4تمتلك�أملانيا� :قدرات�أملانيا����مجال�الطاقة .1

مليون�طن�من�النفط�ب�نما��انت�قدر��ا�من�الطاقة�النوو�ة��31طن�من�الغاز�الطبي���باإلضافة�إ���

� ��10.8حوا�� �سنة �إحصائيات �حسب �ف�2017جيغاواط �وعليھ �للطاقة، �العال�� �مخزون�إللمجلس ن

كما�أن�ألملانيا�. أملانيا�من�الفحم�يط���ع���مخزو��ا�من�با���أنواع�الوقود��حفوري�والطاقة�النوو�ة

�الطاق �مجال ��� �كب��ة �قدرة �املتجددة �(ة �الر�اح ��44.9طاقة �شمسية �طاقة جيغاواط،��39.6جيغاواط،

  5 .جيغاواط�10.8تفوق�قدر��ا�من�الطاقة�النوو�ة�ال���قدرت�بحوا���) جيغاواط�11.3طاقة�مائية�

�%�60ع��م�ا���ومة��ملانية�التوسع�بقوة����استخدام�الطاقة�املتجددة���دف�توف���ا�ب�سبة�

وس�تم�ز�ادة�حصة�الطاقة�املتجددة����إجما���. 2050سنة�من�إجما���اس��الك�الطاقة�ال��ا�ي�بحلول�

،��س��دف�2050سنة�و���موعد�ال�يتجاوز�. 2020سنة�بحلول��%35اس��الك�الك�ر�اء�إ���ما�ال�يقل�عن�

  6.ع����قل�%�80ذه�ا��صة�أن�تنمو�إ���

بكبار��يا�العدادات�الذكية����جميع�أنحاء�البالد�بدءً وصاعدا�أدرجت�أملان�2017سنة�وعليھ�من�

��عمال� �نماذج �كفاءة �من �يرفع �والذي �الك�ر�اء �قطاع �نحو�رقمنة ��امة �كخطوة �واملنتج�ن املس��لك�ن

ا��ديدة����مجال�الطاقة،�أيضا�تفادي�ال��ديدات�السي��انية�من�فقدان�بيانات�أو�سوء����استخدام�ا�

  7.��الب�ية�التحتية�لنظام�الطاقة�إلدارة�محطات�الطاقة��ف��اضيةو�ذا�يلعب�دورا�رئ�سيا��

                                  
  https://data.albankaldawli.org: ،�متوفر�ع��البنك�الدو�� إحصائيات -1

2   - 44 Interesting Facts About Germany, Available On: https://www.studying-in-germany.org. 
 .املرجع�نفسھ�-3

4  - https://www.deutschland.de/ar # , 03:17 pm , 03-06-2017. 
5  - world energy council 2017, Available On: https://www.worldenergy.org 
6- International Energy Agency (iea), Energy Policies of IEA Countries Germany 2013 review, Paris-France, 
2013, p: 111. 
7 - world energy council, world energy issues monitor 2017, United Kingdom, 2017, p: 80. 
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ن�مسألة�تخز���ا�أمر�بالغ���مية��س�ب�ما�ي�شأ�إ�تمام�بقطاع�الطاقة�املتجددة�فومع�تزايد�� 

رخص����املستقبل،�ومن�ألبطار�ات�املخصصة�للتخز�ن�ستصبح�ع��ا�من�فوائض�و�توقع�ا����اء�أن�ا

املواضيع�ال���ا�تمت���ا�أملانيا����مسألة�املناخ�من�خالل�املناقشة�الوطنية�����طار�املنا���وكفاءة�

" Klimaschutzplan 2050"قدمت�ا���ومة�خطة�جديدة���ماية�املناخ��2016الطاقة،�حيث����نوفم���

"Climate Protection Plan 2050 "املتعلقة�بتحقيق�أملانيا�أل�داف�تخفيض�الغازات�ال���تحدد�التداب���

� �ح�� �والزراعة �والطاقة �والبناء �النقل �قطاعات ��� �الدفيئة �كتابا�2030سنة �ا���ومة �وضعت �كما ،

وع���الصعيد�الدو���ال�تزال�العقو�ات��قتصادية�قائمة��س�ب�. خضر�عن�كفاءة�استخدام�الطاقةأ

�أوكرانيا ��� �السيا��� �ع�. ال��اع �الغاز�املباشر�من�وعالوة �أناب�ب �خط �توسيع �حول �ال��اع �فإن �ذلك، �

. 2017سنة�مليار�م���مكعب،�ال�تزال�معلقة����بداية��55،��سعة�"Nord Stream II"روسيا�إ���أملانيا،�

كما�أن�التأث���ا��يوسيا����فضال�عن�تأث���ا���ومة��مر�كية�ا��ديدة�ع���السوق�ال�يزال�غ���مؤكد�

املشاركة�السياسية��مر�كية����الشرق��وسط،�فيما�يتعلق�بالعقو�ات�املفروضة��فقد�حض�ت. أيضا

وترتكز�ديناميات�الشرق��وسط�ع���درجة�عالية�من�عدم�اليق�ن�. ع���إيران�با�تمام�الشر�ات��ملانية

�م: والتأث�� �ألملانيا، ��امة �وسوق �العالم �والغاز��� �النفط �أك���احتياطيات �ج�ة �من �تمثل �ناحية�ف�� ن

أخرى����منطقة�ذات�موجات�من�ال��اعات�ا��يوسياسية�باإلضافة�إ���خطر�مسألة�تماسك��تحاد�

  1.�ورو�ي�ذات�صلة�وثيقة�باالقتصاد�والسياسة��ملانية

2. � �املتجددةاس��الك �أملانيا�الطاقة ��: � �مصادر�الطاقة�عرفت �من �الك�ر�اء �اس��الك حصة

�%31.5 حيث�وصلت�إ���2015غاية�سنة� إ���)%03.4( 1990مر�منذ�سنة����أملانيا�ارتفاعا�مست�املتجددة

�للتوسع �راجع �الر�اح وذلك �طاقة �استخدام ��� �. 2القوي �ال�سبة ��ذه ��غ��الكن �سنة� عرفت ��� طفيفا

2016�� �أصبحت �الس�ئة�%31.6حيث �الر�اح �ظروف �. �3س�ب �سنة ��� �حاد ��ش�ل حيث� 2017ل��تفع

� ��%36.2 إ��وصلت �بـ ��غ���قدرت ��%04.6ب�سبة �غضون ��� �البالد �بھ �حض�ت �مكسب سنة�و�و�أقوى

ارتفاع�إ����باإلضافةو�عود�أسباب��ذه�الز�ادة�إ���ظروف�الر�اح��فضل�من�السنوات�السابقة��واحد،

                                  
1 - ibid, p: 81. 
2-Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur 

Entwicklung im Jahr 2015 ( 2015 الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية����عام ), Berlin, Februar 2016, p: 02. 
3-Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), Umweltbundesamt 

(UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung im Jahr 2016 (الطاقة�

2016 املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية����عام ), Berlin, Februar 2017, p: 04. 
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إ����1990 سنة�والش�ل�املوا���يو���تطور�الطاقة�املتجددة����أملانيا�من. 1عدد�ساعات�إشراق�الشمس

  .2017 سنة�غاية

  2017-1990تطور�الطاقة�املتجددة����أملانيا�): 25.02(ش�ل�رقم�

 

 
Source:Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), 

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

im Jahr 2017 ( 2017سنة�الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية���� ), Berlin, Februar 2018, p: 07. 

يظ�ر�من�الش�ل��رتفاع�املستمر�ملسا�مة�الطاقة�املتجددة����توليد�الك�ر�اء�خاصة�طاقة�كما�

. أما�بخصوص�طاقة�ا��رارة�ا��وفية�ف���مسا�مة�قليلة�جدا�ال�يمكن�أن�تظ�ر��ش�ل�منفصل. الر�اح

� �قيمتھ �ما �املتجددة �مصادر�الطاقة �من �الك�ر�اء �توليد �بلغ �/مليار�كيلواط�18.9حيث �سنة  1990سا

� �حادا �ارتفاعا �ش�د �والذي ��2017سنة � سا/مليار�كيلواط 189.7من � 2016سنة �إ�� مليار��217.9لتصل

�����،سا/كيلواط �املتجددة �الطاقة �أ�مية �ع�� �قوي �ودليل �واحدة �سنة �غضون ��� ��ع�����ا �ز�ادة و��

   .أملانيا

  

  

  

                                  
1-Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), Umweltbundesamt 

(UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung im Jahr 2017 (الطاقة�

2017 املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية����عام ), Berlin, Februar 2018, p: 07. 
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  2017سنة�توليد�الطاقة�الك�ر�ائية�من�الطاقة�املتجددة����أملانيا����

Source:Zentrum für Sonnenenergie

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, 

im Jahr 2017 ( 2017سنة�الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية����

مليار��39.9الشم����عند���شعاعتوليد�الطاقة�من��نظمة�الك�روضوئية��س�ب�ارتفاع�

أع���عنھ����السنة� محققة�توليدا�2016

سنة��%18.3 إ��اس��الك�الك�ر�اء�تصل�

إ���ارتفعت�و  2016سنة��%34.5ك����سبة�مسا�مة����توليد�الك�ر�اء��انت�الر�اح�بما��س�تھ�

�الطاقة� ��� �أملانيا �عل��ا ��عتمد املصادر�ال��

0.1%.  

1 - Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff
(UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung im Jahr 2017
Op.Cit, p: 08. 

18

14.9%

9.1%

8.2%

4.9%

2.7%
0.8%

توليد�الك�ر�اء�املتجددة����أملانيا�

�جما��

217.9
مليار�كيلوواط�

ساعة

�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

توليد�الطاقة�الك�ر�ائية�من�الطاقة�املتجددة����أملانيا����): 26.02

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), 

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

 .Berlin, Februar 2018, p: 08 ,(الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية����

توليد�الطاقة�من��نظمة�الك�روضوئية��س�ب�ارتفاع�

2016مليار�كيلواط�سا���سنة���38.1عد�أن��انت�

اس��الك�الك�ر�اء�تصل��إجما��و�و�ما�جعل�حصة�ا��اليا�الك�روضوئية����

ك����سبة�مسا�مة����توليد�الك�ر�اء��انت�الر�اح�بما��س�تھ�

�أك��� ،2017 سنة� �من �الر�اح ��عد �الطاقة�حيث ��� �أملانيا �عل��ا ��عتمد املصادر�ال��

0.1 ما��س�تھل��رارة�ا��وفية�بـفقد��انت�أقل�مسا�مة�

                                  
und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), Umweltbundesamt 

Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung im Jahr 2017

40.7%

18.3%

% 0.2%
0.1%

توليد�الك�ر�اء�املتجددة����أملانيا�
الوقود�السائل�ا��يوي 

الطاقة�الك�روضوئية

جزء�حيوي�من�النفايات

الوقود�الصلب�ا��يوي�امل�شأ

طاقة�الر�اح�املائية

الطاقة�املائية

الغاز�ا��يوي 

غاز�امليثان

طاقة�الر�اح�ال��ية

الطاقة�ا��رار�ة��رضية

�جما��

217.9
مليار�كيلوواط�

ساعة

الفصل�الثا�ي

 

02(ش�ل�رقم�

 
Württemberg (ZSW), 

Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

 

توليد�الطاقة�من��نظمة�الك�روضوئية��س�ب�ارتفاع��ارتفع

�عد�أن��انت�كيلواط�سا��،�

و�و�ما�جعل�حصة�ا��اليا�الك�روضوئية�����1السابقة،

ك����سبة�مسا�مة����توليد�الك�ر�اء��انت�الر�اح�بما��س�تھ�أأما��.2017

�%40.7 �س�تھ ما

أقل�مسا�مة�أما��املتجددة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
Württemberg (ZSW), Umweltbundesamt 

Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung im Jahr 2017, 

الوقود�السائل�ا��يوي 

الطاقة�الك�روضوئية

جزء�حيوي�من�النفايات

الوقود�الصلب�ا��يوي�امل�شأ

طاقة�الر�اح�املائية

الطاقة�املائية

الغاز�ا��يوي 

غاز�امليثان

طاقة�الر�اح�ال��ية

الطاقة�ا��رار�ة��رضية
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  تطور�اس��الك�الطاقة�ال��ا�ي�ل��رارة�من�الطاقة�املتجددة): 27.02(ش�ل�رقم�

 
Source:Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), 

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

im Jahr 2017 ( 2017سنة�الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية���� ), Berlin, Februar 2018, p: 11. 

كما�ازداد� ،1التوسع�ا��راري�من�خالل�نمو�م��ات�ا��رارة�الشمسية�وأنظمة�التدفئة�استمر 

خصوصا�اس��الك�ا��شب����املنازل،�وارتفع��2016سنة�استخدام�الطاقة�املتجددة�إلنتاج�ا��رارة����

� �بنحو �املتجددة �الطاقة �مصادر �من �ا��رارة �لز�ادة �للطاقة �ال��ا�ي ��%�06س��الك مليار��168إ��

�مستقرة�إ���حد�كب���عند�/كيلواط إال�انھ�و�س�ب��%13.2سا�وظلت�حصة�الطاقة�املتجددة����ذلك

�اس��ال �إجما�� �ارتفع ��قتصادية ��وضاع �إ���تحسن �أدى �مما �والت��يد �ا��رارة �أجل �من �الطاقة ك

� �بحوا�� �املتجددة �ا��رارة ��سبة ��%0.3انخفاض ��2017سنة ��.2 %12.9لتصبح �اعتمدت ا��رارة�وقد

�وكذلك� ��رضية �ا��رار�ة �الطاقة �ثم �م��ا، �الصلبة �أك���خاصة ��ش�ل �ا��يو�ة �الكتلة �ع�� املتجددة

  .الش�ل�الطاقة�ا��رار�ة�الشمسية�كما��و�مو�����

  

  

                                  
1 - Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur 
Entwicklung im Jahr 2015, Op.Cit, p: 06. 
2 - Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), Umweltbundesamt 
(UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung im Jahr 2017, 
Op.Cit, p: 11. 
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  اس��الك�الطاقة�املتجددة����قطاع�النقل): 28.02(ش�ل�رقم�

  
Source:Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), 

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

im Jahr 2017 ( 2017سنة�الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية���� ), Berlin, Februar 2018, p: 13. 

� �من �أقل �ا��يوي �الوقود �أنواع �جميع �مبيعات �ف�انت �ا��يوي �الوقود �مبيعات سنة�انخفضت

،�وانخفضت�مبيعات��يثانول�ا��يوي�بما�%07فانخفضت�مبيعات�وقود�الديزل�ا��يوي�بنحو��2014

� �من �النقل�،%05يقرب �قطاع ��� �املتجددة �مصادر�الطاقة �من �الك�ر�اء إال�أن�. واستمر�نمو�اس��الك

إ����2015سنة��حصة�مصادر�الطاقة�املتجددة�����س��الك�ال��ا�ي�للطاقة����قطاع�النقل�انخفضت

ل�ستقر� %05.2إ����2016نخفاض�فوصلت�سنة�ثم�واصلت�� �2014سنة��%�05.6عد�أن��ان��5.3%

  1 .2017عند�نفس�ال�سبة����سنة�

 
ً
�املتجددة - ثانيا �الطاقة �مجال ����: �س�ثمار��� �م�م �اقتصادي �عامل �املتجددة �الطاقة �ش�ل

مو�������و�كما�،�كما�أن��س�ثمار����محطا��ا�نال�ا�تماما�كب��ا�من�قبل�ا .عدة�سنواتمنذ�أملانيا�

  :أدناها��دول�

  

  

                                  
1  -  Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), Umweltbundesamt 
(UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung im Jahr 2017, 
Op.Cit, p: 13. 
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 �س�ثمار����بناء�محطات�توليد�الطاقة�املتجددة����أملانيا ):13.02(جدول�رقم�

مليار�يورو: الوحدة  

الطاقة�  السنوات

  الك�رومائية

الطاقة�  طاقة�الر�اح

  الك�روضوئية

طاقة�

ا��رارة�

  الشمسية

الطاقة�

ا��رار�ة�

  �رضية

  جما���   الكتلة�ا��يو�ة

ع���

  اليا�سة

ع���

  البحر
  ا��رارة  الك�ر�اء

2005  0.2  2.5  -  4.8  0.6  0.4  1.9  1.5  12.0  

2006  0.2  3.2  -  4.0  1.0  0.9  2.3  2.3  14.0  

2007  0.3  2.5  0.03  5.3  0.8  0.9  2.3  1.5  13.6  

2008  0.4  2.5  0.2  8.0  1.7  1.3  2.0  1.8  17.7  

2009  0.5  2.8  0.5  13.6  1.5  1.2  2.0  1.6  23.6  

2010  0.4  2.1  0.5  19.6  1.0  1.0  2.2  1.2  27.9  

2011  0.3  2.9  0.6  15.9  1.1  1.0  3.1  1.3  26.1  

2012  0.2  3.6  2.4  12.0  1.0  1.1  0.8  1.5  22.5  

2013  0.1  4.5  4.3  3.4  0.9  1.1  0.7  1.5  16.5  

2014  0.1  7.1  3.9  1.5  0.8  1.1  0.7  1.4  16.4  

2015  0.1  5.4  3.7  1.5  0.8  1.0  0.2  1.3  13.9  

2016  0.1  6.8  3.3  1.6  0.7  1.2  0.3  1.2  15.1  

2017  0.02  7.8  3.2  1.7  0.6  1.3  0.4  1.2  16.2  
Source:Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), 

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

im Jahr 2017 ( 2017سنة�الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية���� ), Berlin, Februar 2018, p: 21. 

�ملشار� �تحف���اقتصادي ��ناك �املتجددة، �الطاقة �من�ع �تظ�ر�أ�مي��ا �وال�� �الر�اح �طاقة خاصة

وال���خالل�ا��دول�فقد��انت�امل�يمن�ع���محطات�الطاقة�املتجددة�خاصة�مزارع�الر�اح�ع���اليا�سة�

أما�بال�سبة�لالس�ثمارات�ا��اصة�بمحطات� ،%68بما��س�تھ��2017غاية�سنة��إ�� 2005نمت�من�سنة�

� ��و�� �السنوات ��� �كب��ا �ارتفاعا �عرفت �فقد �الك�روضوئية ��إال الطاقة �سنة �منذ �تراجعت  2013أ��ا

مع�انخفاض��س�ثمار����محطات�توليد��س�ب�ارتفاع�أ�مية�محطات�طاقة�الر�اح�وارتفاع�ت�اليف�ا،�

بدأ��2013نھ�منذ�سنة�أدول��كما�يو���ا�. الك�روضوئيةو�س�ثمار����النظم� طاقة�الكتلة�ا��يو�ة

وذلك�راجع�لل��اجع����محطات�طاقة�الر�اح��نخفاض�����س�ثمار����مجال�الطاقة�املتجددة����أملانيا�

مع�ارتفاع�ت�اليف�صيانة�،�للبناء�عدة�سنوات�ان�ستلزم�والطاقة�الك�روضوئية�اللتان ���عرض�البحر

  . مزارع�النباتات
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�س�ثمارات����البناء�والدافع��قتصادي�من�استخدام�النباتات�الستخدام�

  )ال�سب�املئو�ة

Source:Zentrum für Sonnenenergie

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, 

im Jahr 2017 ( 2017سنة�الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية����

،�أي�ما��عادل�و����بناء�م�شآت�الطاقة�املتجددة

يرجع�ذلك��ش�ل�رئ�����إ���الز�ادة�الكب��ة����

�بال �سبقل�ا�سنةمقارنة �،%46.2 ا���

� �سنة ��� �قدرت �البحر�وال�� �ع�� �الر�اح ��2016لطاقة ��س�تھ �،%18.3بما

�2016عن�سنة� %0.5منخفضة�ب�سبة�

لت�ون�الطاقة�الك�رومائية�أقل�مسا�م����بناء�م�شآت�الطاقة�املتجددة�بما��س�تھ�

�املتجددة�:  �الطاقة ��� �التوسع سا�م

�ش�ل�كب������تحقيق�أ�داف�حماية�املناخ،�لذا�عمدت�أملانيا�إ���اس�بدال�الوقود��حفوري�بالطاقة�

20%

10.6%

8.1%

7.2%

3.5%

ملیار یورو

�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

�س�ثمارات����البناء�والدافع��قتصادي�من�استخدام�النباتات�الستخدام� ):29

ال�سب�املئو�ة( 2017سنة�الطاقات�املتجددة����أملانيا����

 
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), 

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

 .Berlin, Februar 2018, p: 13 ,(الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية����

و����بناء�م�شآت�الطاقة�املتجددةمليار�يور �16.2،�تم�اس�ثمار�حوا���2017

يرجع�ذلك��ش�ل�رئ�����إ���الز�ادة�الكب��ة���� )مليار�يورو�14.2( 2016سنة�مقارنة�� 

�ال �ع�� �الر�اح �تور��نات ��� �ات �ش�لت �وال�� �بال�%48يا�سة مقارنة

� �ب�سبة �مسا�مة � %20تل��ا �سنة ��� �قدرت �البحر�وال�� �ع�� �الر�اح لطاقة

منخفضة�ب�سبة��2017سنة��%10.6بما��س�تھ�ل�سا�م�الطاقة�الفولطوضوئية�

لت�ون�الطاقة�الك�رومائية�أقل�مسا�م����بناء�م�شآت�الطاقة�املتجددة�بما��س�تھ� 

  .2016سنة��%�0.2عد�أن��انت�

�الدفيئة �الغازات �انبعاث �لتجنب �املتجددة : الطاقة

�ش�ل�كب������تحقيق�أ�داف�حماية�املناخ،�لذا�عمدت�أملانيا�إ���اس�بدال�الوقود��حفوري�بالطاقة�

  . املتجددة�وا��د�من�انبعاثات�الغازات�الدفيئة

48%

2.4% 0.1%

16.2
ملیار یورو 

طاقة الریاح على الیابسة

طاقة الریاح على البحر

الطاقة الفولطوضوئیة

طاقة الحرارة الجوفیة

الوقود الحیوي

طاقة الحرارة الشمسیة 

طاقة الكتلة الحیویة

الطاقة الكھرومائیة

الفصل�الثا�ي

 

9.02(ش�ل�رقم

 

Württemberg (ZSW), 

Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

 

2017سنة����

 %07ز�ادة�قدر�ا�

�ال�س�ثمار  �ع�� �الر�اح �تور��نات ��� ات

� �ب�سبة �مسا�مة تل��ا

ل�سا�م�الطاقة�الفولطوضوئية�

 %11.1ال����انت�

�عد�أن��انت��0.1%

 
ً
�الدفيئة - ثالثا �الغازات �انبعاث �لتجنب �املتجددة الطاقة

�ش�ل�كب������تحقيق�أ�داف�حماية�املناخ،�لذا�عمدت�أملانيا�إ���اس�بدال�الوقود��حفوري�بالطاقة�

املتجددة�وا��د�من�انبعاثات�الغازات�الدفيئة
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 تجنب�انبعاث�الغازات�الدفيئة�من�خالل�استعمال�الطاقة�املتجددة): 14.02(جدول�رقم�

مليون�طن�من�م�ا���ثا�ي�أكسيد�الكر�ون �:الوحدة  

الطاقة�  السنوات

  الك�رومائية

الطاقة�  طاقة�الر�اح

  الك�روضوئية

طاقة�

ا��رارة�

  الشمسية

الطاقة�

ا��رار�ة�

  �رضية

  إجما��  الكتلة�ا��يو�ة

ع���

  اليا�سة

ع���

  البحر
  الوقود  ا��رارة  الك�ر�اء

2005  20.8  22.6  -  0.6  0.7  0.3  11.9  21.9  4.2  83.0  

2006  17.3  23.7  -  1.3  0.8  0.4  13.5  22.0  7.5  86.5  

2007  17.7  30.5  -  1.8  0.9  0.4  16.4  23.2  8.5  99.6  

2008  16.0  29.1  -  3.0  1.1  0.6  17.7  22.7  6.8  96.8  

2009  15.3  28.7  0.0  4.5  1.2  0.7  18.5  25.4  6.0  100.4  

2010  16.7  27.8  0.1  8.0  1.4  0.8  20.2  31.2  6.5  112.8  

2011  14.7  38.2  0.4  13.9  1.6  0.8  22.7  30.4  6.5  129.3  

2012  16.9  34.1  0.5  16.4  1.7  0.9  23.3  30.4  7.0  131.6  

2013  17.4  34.7  0.6  19.1  1.7  1.1  24.4  30.8  6.4  136.1  

2014  14.8  38.0  1.0  22.1  1.8  1.2  25.7  28.4  6.7  139.8  

2015  14.3  48.2  5.6  23.8  1.9  1.4  26.7  29.3  6.3  157.6  

2016  15.5  45.1  8.3  23.4  1.9  1.6  26.9  30.7  6.9  160.3  

2017  15.0  59.1  12.1  24.5  2.0  1.7  27.1  30.2  7.0  178.6  
Source:Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), 

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

im Jahr 2017 ( 2017سنة�الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية���� ), Berlin, Februar 2018, p: 22. 

و�انت�املسا�مة��ك������ ،مليون�طن�من�م�ا���ثا�ي�أكسيد�الكر�ون  83تم�تجنب��2005سنة����

� �،%�46س�تھ� بما�مليون�طن�من�م�ا���ثا�ي�أكسيد�الكر�ون  �38ذا�التجنب�لطاقة�الكتلة�ا��يو�ة�بـ

ثم�الطاقة��،%27أي�ب�سبة��ثا�ي�أكسيد�الكر�ون مليون�طن�من�م�ا��� 22.6تل��ا����ذلك�طاقة�الر�اح�بـ

� �ب�سبة �الكر�ون  20.8( %25الك�رومائية �أكسيد �ثا�ي �م�ا�� �من �طن ����)مليون �مسا�مة �أقل �لت�ون ،

مع�غياب�طاقة��،)%0.3( مليون�طن�من�م�ا���ثا�ي�أكسيد�الكر�ون  0.3ذلك�للطاقة�ا��رار�ة��رضية�

�البحر �ع�� ����. الر�اح �أملانيا ��� �املتجددة �الطاقات �طر�ق �عن �الدفيئة �الغازات �تجنب واستمر�ارتفاع

خالل��مليون�طن�من�م�ا���ثا�ي�أكسيد�الكر�ون  178.6و�160.3السنوات�ال���تل��ا�لتصل�إ���ما�قيمتھ�

��2017و 2016 �قدره �بارتفاع �أي �التوا�� �مسا�مة��%54و %48ع�� ��سب �ارتفاع �مع �خاصة �التوا�� ع��

  .طاقة�الر�اح�بنوع��ا�كما��و�مو������ا��دول�السابق
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 2017صا���انبعاثات�الغازات�الدفيئة�ال���تم�تجن��ا�لسنة�): 30.02(ش�ل�رقم�

  مليون�طن�من�م�ا���ثا�ي�أكسيد�الكر�ون 

  
Source:Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung, Baden-Württemberg (ZSW), 

Umweltbundesamt (UBA) Fachgebiet I 2.5, Erneuerbare Energien in Deutschland Daten zur Entwicklung 

im Jahr 2017 ( 2017سنة�الطاقة�املتجددة����أملانيا�بيانات�عن�التنمية���� ), Berlin, Februar 2018, p: 16. 

� �حوا�� �تجنب ��179تم ��� �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �م�ا�� �من �طن �مليون �خالل��2017سنة من

غازات�الدفيئة�عن�طر�ق�توليد�الك�ر�اء�التم�تجنب�معظم�انبعاثات�إذ�،�املتجددةاستخدام�الطاقات�

حيث� .%39.9بما��س�تھ��)الكر�ون ن�من�م�ا���ثا�ي�أكسيد�مليون�ط�71.2(بنوع��ا�من�تور��نات�الر�اح�

� �حوا�� �الك�ر�اء �قطاع �أ�138يمثل �ثا�ي �م�ا�� �من �طن �الكر�ون مليون �التدفئة. كسيد �قطاع ��� تم�و ،

� �حوا�� ��34تجنب �وحوا�� �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �م�ا�� �من �طن �ثا�ي��07مليون �م�ا�� �من �طن مالي�ن

من��%36و�و�ما�يجعل�طاقة�الكتلة�ا��يو�ة��سا�م�ب�سبة��.أكسيد�الكر�ون�بواسطة�الوقود�ا��يوي 

من�الطاقة�الك�روضوئية�لت�ون�أقل�مسا�مة����تجنب��نبعاثات��%13.7وتجنب��نبعاثات��إجما��

   .كما��و�مو������الش�ل�السابق�%0.9لطاقة�ا��رارة�ا��وفية�ب�سبة�

تصنف�أداة�مؤشر�تر�ليما�للطاقة����مجلس�الطاقة�العال��،�وال���أنتجت�بالشراكة�مع�أوليفر�

أمن�الطاقة،�و�نصاف�: و�مان،�البلدان�ع���قدر��ا�ع���توف���الطاقة�املستدامة�من�خالل�ثالثة�أ�عاد

ت�أملانيا�سنة�وق. ،�و�ستدامة�البي�ية)إم�انية�الوصول�والقدرة�ع���تحمل�الت�اليف(���الطاقة�
َ

د�ُصِنف

و�و�أفضل�وأع���تص�يف�قد�تصل�إليھ�الدول�وفق��ذا�املؤشر�و�و�ما��AAA (1(��ذا�التص�يف��2016

  .يدل�ع���املج�ودات�املبذولة�من�طرف��ذه�الدولة�الرائدة�����ذا�املجال

                                  
1 - Energy Trilemma Index, Available on: https://trilemma.worldenergy.org/  
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  إقليميةالتجر�ة�السعودية�كتجر�ة��-�س�ثمار����الطاقات�املتجددة: املطلب�الثالث

اململكة�العر�ية�السعودية�من�أقوى��قتصاديات����العالم�العر�ي�بالرغم�من�أ��ا��انت�دولة�ال�

إال�أ��ا�و���غضون�سنوات�استطاعت�أن�تضع�م�انا�ل�ا����الساحة�العاملية��،تملك�ش�ئا�فيما�م���

ملتجددة�فر�دة�ك���احتياطي�من�النفط�وتجر���ا�مع�الطاقة�اأو�سيطر�ع���الساحة�العر�ية،�ف���تملك�

  .من�نوع�ا�وذلك�من�خالل�بنا��ا�مدينة��املة�ألجل�ذلك

 
ً
�عد�اململكة�العر�ية�السعودية�أك���دولة����شبھ�ا��ز�رة�العر�ية�: واقع��قتصاد�السعودي -أوال

�الر�اض، �و  وعاصم��ا �تقدر�بأك���من �بمساحة �العرب �جز�رة �شبھ �أخماس �أر�عة ��2.250.000شغل

�يقدر�ا���م�املستغل�م��ا��%23.5ل�املساحة�القابلة�للزراعة�كيلوم���مر�ع،�تمث من�إجما���املساحة،

فقط�و�عد���راء�الر�ع�ا��ا���أوسع���راء����العالم،�و���عبارة�عن�بحر��%06للزراعة�ما��س�تھ�

� �إ�� �ارتفاع�ا �يصل �رملية �جبال �تتخلل�ا �املتحركة �الرمال �تقدر�. قدم�1000من ��مطار�ال�� تتم���بقلة

� �البحر�100-70بحوا�� �مياه �تحلية �ع�� �اململكة �و�عتمد �فقط �سنو�ا �. ملم �تحوالت�إذ �اململكة ش�دت

�ع��� �رئ���� �والعب �نامية �حديثة �دولة �إ�� ���راوي �بلد �من �تحولت �قليلة �عقود �غضون �ففي مذ�لة

   1.الساحة�الدولية

�حيث� �الب��ول؛ �صناعة�النفط؛��%90اقتصاد�اململكة�قائم�ع�� �من من�عائدات�التصدير�تأ�ي

�العالم ��� �ومصدر�للنفط �أك���منتج �اململكة � .و�عد �النفط �ف��ا �اك�شف �وقد �إنتاجھ�1936سنة �و�دأ ،

�
ً
�تجار�ا �التحديث1938سنة �عملية �ببدء �سمح �مما �حسب�. ، �بلغ �فقد �الس�ان �لعدد �بال�سبة أم

��اتإحصائي �العر�ي �النقد ��31.275صندوق �سنة ��سمة �2016مليون �املح�� �الناتج �يبلغ �كما ��جما��،

 .مليار�دوالر�646.44ما�يقارب�السنة�نفس�ا�خالل�

 
ً
الش�ل�املوا���يمثل�احتياطيات�: مصادر�الوقود��حفوري����اململكة�العر�ية�السعودية - ثانيا

  .حيث��عد�اك���دولة�عر�ية�من�ناحية��حتياطيات�النفطيةاململكة�من�النفط�ا��ام�والغاز�الطبي���

  

  

  

  

  

  

                                  
   https://www.momra.gov.sa/About/KSA.PDF :متوفر�ع����شأة�اململكة�العر�ية�السعودية، - 1
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  �2016حتياطات�املؤكدة�من�النفط�ا��ام�سنة�): 30.02(ش�ل�رقم�

مليار�برميل: الوحدة  

  
  .09: ،�ص2017،�ال�و�ت،�2017التقر�ر��حصا�ي�السنوي�،�)أوابك(منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�: املصدر

ك���احتياطي�من�النفط�ا��ام�من�ب�ن�الدول�أمن�الش�ل�فإن�اململكة�العر�ية�السعودية�تمتلك�

� �بقيمة �للب��ول �املصدرة �قيمتھ��266.5العر�ية �بما �العراق �الثانية �املرتبة ��� �ت�بع�ا �برميل مليار

  .مليار�برميل�101.5مليار�برميل�ثم�ال�و�ت�بقيمة�143.1

�امل ��� �ا��ام �النفط �صادرات �أما �سنة �منذ �مستمرا �ارتفاعا �ش�دت �فقد �أ��ا��2011ملكة إال

�والشكال  �وا��دول ��خ��ة �النفطية �الصدمة �سنوات ��� �طفيفا �تراجعا �يو��ان�ااملوالي�نتراجعت ن

  :ذلك

  2016 -2011صادرات�النفط�ا��ام����اململكة�العر�ية�السعودية�): 15.02(جدول�رقم�

يوم/ألف�برميل: الوحدة  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  7463.3  7163.0  7153.5  7570.7  7556.8  7218.1  الصادرات

  .2016�،2017التقر�ر��حصا�ي�السنوي�،�)أوابك(منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�: املصدر
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  2016صادرات�النفط�ا��ام����اململكة�العر�ية�السعودية�لسنة�): 32.02(ش�ل�رقم�

  يوم/ألف�برميل: الوحدة

  
  .93: ،�ص2017،�ال�و�ت،�2017التقر�ر��حصا�ي�السنوي�،�)أوابك(منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�: املصدر

من�خالل�الش�ل��عد�اململكة�اك���مصدر�للنفط����الدول�العر�ية�رغم��نخفاض�الذي�صاح��ا�

يوم�ع���التوا���لتصل�/ألف�برميل 7163.0 ،7153.5بما�قيمتھ� 2015و 2014إال�أ��ا�عادت�لالرتفاع�سن���

كما�يمكن�. ،�تل��ا�العراق�ثم��مارات�العر�ية�املتحدة�ثم�ال�و�ت2016يوم�سنة�/ألف�برميل 7463.3إ���

  :توضيح�اس��الك�اململكة�العر�ية�السعودية�للطاقة�الناضبة�من�خالل�ا��دول�التا��

  الطاقة����اململكة�العر�ية�السعوديةإجما���اس��الك�): 16.02(جدول�رقم�

يوم/ألف�برميل�م�ا���نفط: الوحدة  

  *2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  4539.4  4498.3  4303.8  4055.3  3999.7  3764.6  إجما����س��الك

  .تقدير�ة 2016بيانات�سنة�*

   .2016�،2017 �حصا�ي�السنوي التقر�ر�،�)أوابك(منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�: املصدر

�ذلك� �أسباب �مستمر�ومن �ازدياد ��� �الطاقة �من �اململكة �اس��الك �أن �يت�� �ا��دول �خالل من

الز�ادة�املستمرة����عدد�س�ا��ا�وارتفاع�طل��م�ع���الطاقة�و�الرغم�من�الصدمة�النفطية�إال�أن�ذلك�

قة�من�ب�ن�لم�يمنع��س��الك�من��رتفاع،�و�عت���بذلك�اململكة�العر�ية�السعودية�اك���مس��لك�للطا

 . الدول�العر�ية

من�أ�م�استخدامات�مصادر�الطاقة��و�توليد�الك�ر�اء،�و�و�ما�يز�د�من�أ�مية�مصادر�الطاقة�

�الطاقة� �فكمية �امل��ايدة �س�ا��ا �حاجات �لتلبية �الطاقة �من �احتياطيا��ا �البلدان ��ستعمل حيث



 �س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

 
138 

�مصا �أ�مية �تب�ن �ال�� ��� �املجتمع ��� �واملس��لكة �املولدة �البالدالك�ر�ائية ��� �ا��ال�. در�الطاقة وكذلك

  :الل�ا��دول�املوا��بال�سبة�للمملكة�و�مكن�توضيح�ذلك�من�خ

  العر�ية�السعودية ���اململكةواملس��لكة�الطاقة�الك�ر�ائية�املولدة�):17.02(جدول�رقم�

ساعة/جيغاواط: الوحدة  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  345104  338336  311807  284001  267000  249996  التوليد

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات

  287692  286038  274503  256680  238170  219661  �س��الك

 .2017و 2016التقر�ر��حصا�ي�السنوي�لسن���،�)أوابك(منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�: املصدر

�فقد�بلغ�أو�عت���اململكة�العر�ية�السعودية���� �الك�ر�ائية����البالد�العر�ية ك���مس��لك�للطاقة

،�تل��ا�2016سا�سنة�/جيغاواط�287692و 2015سا�سنة�/جيغاواط�286038 إجما���اس��الك�ا�للك�ر�اء

  .مصر�ثم��مارات�العر�ية�املتحدة

 
ً
�املتجددة - ثالثا �الطاقات ��� �اململكة � :اس�ثمار �العر�ية �اململكة �إم�انيات السعودية�رغم

املتواضعة�من�الطاقة�املتجددة�مقارنة�ببا���دول�العالم،�إال�أنھ�تم�اختيار�ا�����ذه�الدراسة�كتجر�ة�

م�مة�����ذا�املجال،�وذلك�لقيام�ا�بإ�شاء�مدينة��املة�للطاقة�املتجددة�وال���يمكن�دراس��ا�من�خالل�

  :ما�ي��

1. � �مدينة �إ�شاء �الذر�ة �للطاقة �هللا �عبد �هللا� :واملتجددةامللك �عبد �امللك �مدينة �إ�شاء تم

�لألمر�املل�ي�أ
ً
��ادم�ا��رم�ن�الشر�ف�ن�امللك�عبد�هللا�بن�عبد� 35/للطاقة�الذر�ة�واملتجددة�استجابة

،�وذلك���دف�بناء�مستقبل�م2010أفر�ل� �17ــ�واملوافق�1431جمادى��ول� 03العز�ز�آل�سعود�بتار�خ�

السعودية�من�خالل�إدراج�مصادر�الطاقة�الذر�ة�واملتجددة�ضمن�منظومة�مستدام�للمملكة�العر�ية�

  1.الطاقة�املحلية

مدينة�علمية،�ذات���صية�اعتبار�ة�مستقلة�وت��ق�إدار�ا�برئ�س� �عت���مدينة�امللك�عبد�هللا  

�اململكة �داخل �ومراكز�بحثية �وم�اتب �فروع �إ�شاء �ل�ا �و�جوز �الر�اض �مدينة �ومقر�ا �الوزراء �.2مجلس

� �عشرة �السادسة �املادة �ع����فإنوحسب �ا��مركية �والرسوم �الضرائب �أنواع �جميع �من ��عفى املدينة

للمدينة��فإنأما�حسب�املادة�الثانية�عشرة�. املعدات�و�الت�ال����ستورد�ا�خصيصا�ل�شاط�ا�العل��

                                  
  https://www.kacare.gov.sa/ar/about/Pages/royalorder.aspx :�مر�املل�ي�التأس����،�متوفر�ع�� -1
: متوفر�ع���مر�املل�ي�بإ�شاء�مدينة�امللك�عبد�هللا�للطاقة�الذر�ة�واملتجددة،�املادة�الثانية،��- 2
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�ال �مع �للمدينة �املالية �السنة �وتبدأ �وتنفيذ�م �برامج�ا �لتنظيم �مستقلة �سنو�ة �املالية�م��انية سنة

 .للمملكة�حسب�املادة�الثالثة�عشرة

�والبحوث� �العلوم �باستخدام �اململكة ��� �املستدامة �التنمية ��� �املسا�مة �إ�� �املدينة ��دف

�املع����� �املستوى �يرفع �ما �السلمية ��غراض ��� �واملتجددة �الذر�ة �بالطاقة �الصلة �ذات والصناعات

� ��شاطات �تر�� �و�� �اململكة، ��� �ا��ياة �مجال�و�حسن ��� �التقنيات �وتوط�ن �والتطو�ر�العل�� البحث

�علمية� �قاعدة �لبناء �الطاقة �من �املجال �ذلك ��� �الوطنية �والسياسات ��ولو�ات �وتحديد اختصاص�ا

تقنية����مجال�توليد�الطاقة�وتحلية�املياه�وكذا����املجاالت�الطبية�والصناعية�والزراعية�والتعدي�ية�

�ا �تطو�ر�الكفاءات �ع�� �متطلبات�والعمل، �ع�� �املدينة �و�شتمل �اختصاص�ا �مجال ��� �الوطنية لعلمية

���� �للعامل�ن �الالزمة �املرافق �وجميع �ومصادر�املعلومات ��تصاالت �ووسائل ��املخت��ات �العل�� البحث

  :1ولتحقيق�أغراض�ا�تقوم�بما�ي��. املدينة

�و�س��  - �ا��طة �ووضع �واملتجددة �الذر�ة �للطاقة �الوطنية �السياسة �الالزمة�اق��اح اتيجية

 لتنفيذ�ا�واق��اح��نظمة�واللوائح�ذات�الصلة؛

بمفرد�ا�أو�باالش��اك�مع�الغ����ة�تطبيقية����مجال�اختصاص�ا�سواءتنفيذ�برامج�بحوث�علمي -

 داخل�اململكة�وخارج�ا؛

تحف���القطاع�ا��اص�لتطو�ر�بحوث�املنتجات�الطبية�والزراعية�والصناعية�والتعدي�ية�وتوليد� -

�وتحس�ن��الطاقة �الطبيعية �املوارد �ع�� �للمحافظة �الطاقة �استخدام �وترشيد �املحالة واملياه

 كفاءة�استخدام�ا؛

�برامج� - �وتنفيذ �بإعداد �للقيام �الضرور�ة �الكفاءات �لتنمية �تدر��ية �و�رامج �دراسية �منح تقديم

 البحوث�العلمية؛

�بال�س - �الذر�ة ��شعاعات �أخطار �من �بالوقاية �ا��اصة �التنظيمات �للعامل�ن�إصدار بة

 املتخصص�ن�و�ال�سبة�ل��م�ور؛

 تمثيل�اململكة�أمام�الو�الة�الدولية�للطاقة�الذر�ة�واملؤسسات�الدولية��خرى�ذات�الصلة؛ -

���يع�البحوث�ال���يجر��ا��فراد�واملؤسسات�وال�يئات�املعنية����ا��امعات�ومراكز�البحوث� -

 ���اململكة�وال���تقر�ا�املدينة؛

 الالزمة�لتدر�ب�أخصائي�ن����مجاالت�ال�شاط�الذري�والوقاية�ال��ية؛�إ�شاء�املعا�د -

 ع���املدينة�أن�ت�����وتدير�مشروعات�لتحقيق�أغراض�ا�أو�تقيم�مع�الغ���مشروعات�مش��كة؛ -

                                  
 .هللا�للطاقة�الذر�ة�واملتجددة�مر�املل�ي�بإ�شاء�مدينة�امللك�عبد�املادة�الثالثة،��- 1



 �س�ثمار����الطاقات�املتجددة�كبديل�للطاقات�التقليدية�الناضبة: الفصل�الثا�ي

 
140 

التعاون�مع�املؤسسات�واملنظمات�املماثلة����الدول��خرى�واملنظمات�الدولية�ومراكز�البحوث� -

 .العاملية

مجلس�أع���و�و�السلطة�العليا�ل�ا�و�شرف�ع���إدار��ا�وتصر�ف�أمور�ا�ولھ�أن��ي�ون�للمدينة

 . يتخذ��افة�القرارات�الالزمة�لتحقيق�أغراض�ا����حدود�أح�ام��ذا�النظام

يمكن�توضيح�ذلك�من�: مدينة�امللك�عبد�هللا�للطاقة�الذر�ة�واملتجددة الطاقة�املتجددة��� .2

  :خالل�العناصر�املوالية

�أنھ�: الطاقة�ا��وفية�ا��رار�ة 1.2
ً
برغم�من�أن�ال�شاط�ال���ا�ي����السعودية�محدود�جًدا�إال

و�ناك�ثالث�طرق�. �اٍف�إل�شاء�محطات�توليد�طاقة�حرار�ة�جوفية�بجانب�استخدام�املصادر��خرى 

�و�� �ا��وفية �ا��رار�ة �الطاقة �الثنائية: لتوليد �والدورة �التبخ���الفجا�ي، وستطبق��.التبخ���ا��اف،

مدينة�امللك�عبد�هللا�للطاقة�الذر�ة�واملتجددة�الطر�قة��و���باستخدام�أناب�ب�عميقة�داخل��رض�

�للك�ر�اء �املولدة �التور��نات �سيحرك �البخار�والذي �ا��يوحرار�ة�. لتولد �الطاقة �مولدات �تطور �أن و�ما

��� �ت��ز �ال�� �الفرص �الستغالل �شر�ا��ا �مع �تبحث �املدينة �فإن ��شط�م�سارع �لي�ون �املجال �ا�ذا

��و�. اقتصاديا �ا��وفية �ا��رار�ة �الطاقة �من �توليد�ا �يق��ح �ال�� � 01و�نتاجية �بحلول سنة�جيغاواط

2032.1  

لة�من�النفايات 2.2 بالرغم�من�ج�ود�اململكة����ا��ث�ع���إعادة�تدو�ر�النفايات�: الطاقة�املحوَّ

،�ولذا�فإن�إ�شاء�محطات�تحو�ل�نفايات�إ���طاقة����)مكبات(يلقى�جزء�كب���م��ا����مناطق�مخصصة�

�وال�وا�ي ��ر��� �التلوث �ع��ا �الناجم �ومشا�ل�ا �املكبات �عدد �من �لتقلل �بجدية �املدينة �تدرس�ا . فكرة

� �التقنية ��ذه �الت�لفة�و�عت�� �ع�� �معتمًدا �املستخدمة �التقنية �اختيار �وسي�ون �ومتطورة، نظيفة

� �هللا��قتصادية �عبد �امللك �مدينة �تق��ح �و�ذلك �اململكة، ��� �تتقدم �ستجعل�ا �ال�� �والفرص للعملية

  2032.2سنة�واط�من�الك�ر�اء���ذه�الطر�قة�بحلول�جيغا�3واملتجددة�إنتاج�ما��عادل�للطاقة�الذر�ة�

ستقوم�مدينة�امللك�عبد�هللا�للطاقة�الذر�ة�واملتجددة�بإ�شاء�محطات�توليد�: الر�اح�طاقة 3.2

�أن�) تور��نات( ��ر�� �ومن �نجاح�ا، ��� �أسا��� �عامل ��ش�ل �الذي �ملوقع�ا �كب�ً�ا �ا�تماًما
ً
�ُمولية ر�اح،

حمر�وا��ليج�تجد�املوقع�املناسب�لتور��نات�الر�اح����اململكة�العر�ية�السعودية�ع���سواحل�البحر�� 

،�الستخدام�ا��ش�ل�أسا�������2032سنة�جيغاواط�من�الك�ر�اء�بحلول� 09العر�ي���دف�مق��ح�لتوليد�

�للشرب �صا��ة �مياه �إ�� �املا��ة �املياه �البحار�وتحو�ل �مياه �الت�بؤ�. تحلية �يمكن �ال �فإنھ �ذلك ومع

                                  
  https://www.kacare.gov.sa: ،�متوفر�ع��الطاقة�ا��وفية�ا��رار�ة - 1
لة�من�النفايات- 2   https://www.kacare.gov.sa: ،�متوفر�ع��الطاقة�املحوَّ
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. مع�غ���ا�من�املصادر�أفضلباحتمالية��بوب�الر�اح�وقد�ي�ون�استخدام�الطاقة�املولدة�من�الر�اح�

وحيث�أن�التور��نات�ال�وائية�تخضع�للعديد�من�التطورات�التقنية�لتحس�ن�فعالي��ا�و�توافق�ذلك�مع�

�وتطو�ر�صناعات� �البحوث �إجراء �ع�� �شر�ا��ا �مع �بالتعاون �املدينة ��عمل �ولذلك �عل��ا �الطلب سوق

تقنيات�وتحس�ن�م�ارا��م�وخ��ا��م�فيما�يتعلق�وطنية�متعلقة���ا�و�عليم�املواطن�ن�وتدر���م�ع����ذه�ال

  1.بالتور��نات�وطاقة�الر�اح����اململكة

�الشمسية 4.2 �حيث�: الطاقة �الشمسية �مصادر�الطاقة �بوفرة �السعودية �العر�ية تتم���اململكة

كب�ً�ا� �عت���اململكة�أحد�أك���املناطق�ارتفاًعا����معدالت��شعاع�الشم�������العالم،�ولذلك�فإن�جزءً 

من�مق��ح�مدينة�امللك�عبد�هللا�للطاقة�الذر�ة�واملتجددة�يقوم�ع���تطو�ر�تقنيات�حديثة�ونظيفة�وذات�

�للطاقة�الشمسية���دف�تلبية��حتياج�العا���خاصة����أش�ر�الصيف�وذلك�
ً
ت�لفة�ُمجدية�اقتصاديا

�خالل ��من �مجموعھ �ما �إنتاج �اغجي 41اق��اح �حلول �وح�� �تدر��� ��ش�ل �سنواط وتمثل�2 .2032ة

  .الطاقة�الك�روضوئية�والطاقة�الشمسية�املركزة: الدراسات�املعنية�بالطاقة�الشمسية��ل�من

�الك�روضوئية 1.4.2 �بتحو�ل�: الطاقة ��سمح �شمسية �ألواح �من �الك�روضوئية �ا��اليا تت�ون

� �مباشرة �تتصل �حقول ��� ��لواح ��ذه �جمع �و�مكن �ك�ر�ائية، �لطاقة �مباشرة �الشمس �شبكة�أشعة

�الشبكة �مع �ومتوافق �تيار�م��دد �إ�� �الشمسية �الطاقة �لُتحّول �عاكس �باستخدام �الوطنية . الك�ر�اء

�قدرة �ب�ناء �املدينة �تقوم ��و�أن ��سا��� ��ال�دف �إلنتاج ��افية �اغجي 16ك�روضوئية �بحلول سنة�واط

2032 .� �البناء ��� �ومرون��ا ��ساط��ا ��� �الك�روضوئية �ا��اليا �فوائد �أ�م �وقلة�تتمثل �املعتمدة ودق��ا

�من�مصادر�الطاقة�
ً
ول��ا�اململكة�أ�مية�بالغة�حيث�يتمثل�ف��ا�جزًءا�كب��ا

ُ
مصار�ف�ا��عد�ال�شغيل�ولذا�ت

ولقد�استخدمت�مادة�السيلي�ون�البلوري����بناء��لواح�الشمسية�����عوام�السابقة�ولكن�. البديلة

� �و�و �املجال �تك��� ��ن �الشمسية �الرقائق �الذر�ة�خاليا �للطاقة �هللا �عبد �امللك �مدينة �تطمح ما

�الوقت� �نفس �و�� �والعاملي�ن �املحلي�ن �الشر�اء �مع �باالش��اك �وصناعتھ �تطو�ره ��� �لالش��اك واملتجددة

  .نقل�الكفاءات�التقنية�وامل�ارات�للشعب�السعودي

�املركزة 2.4.2 �الشمسية ��: الطاقة �أو�ما �املركزة �الشمسية �للطاقة ��سا��� �بالطاقة�املبدأ س��

�ي�ون� �ج�از�ُمستقبل �إ�� �الشم��� ��شعاع �لتوجيھ �عاكسة �أنظمة ��و�استخدام �الشمسية ا��رار�ة

ركزة�إ���طاقة�حرار�ة�ليتم�تحو�ل�ا�إ���ك�ر�اء�. بالعادة�واقًعا�ع���قمة�برج�شم���
ُ
و�تم�تحو�ل��شعة�امل

�تور��نات �. باستخدام �وللتطبيقات �املياه �لتحلية �استخدام�ا �النظام�. الصناعيةو�مكن ��ذا و�سمح

                                  
  https://www.kacare.gov.sa: طاقة�الر�اح،�متوفر�ع�� - 1
 https://www.kacare.gov.sa: الطاقة�الشمسية،�متوفر�ع�� - 2
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ً
مع�أن�الطاقة�الشمسية�املركزة�ال�تزال����. بتخز�ن�الطاقة�ا��رار�ة��ي��ستخدم����توليد�الطاقة�ليال

طور�النمو�إال�إ��ا�تتطور��سرعة�ولذلك�تتطلع�املدينة�وشر�ا��ا�لبناء�سوق�جديد�����ذا�القطاع�عن�

� �وتطو�ر�املنتجات �والبحث �التق�� �النقل �أع���طر�ق �ع�� �السعودية �العاملة ��يدي �وتدر�ب ا��ديدة

و�ع��م�املدينة�ع���تأس�س�حقول�من�املرايا�وأج�زة��ستقبال�ع���مناطق�اململكة�. مستو�ات�الكفاءة

ستولد�الطاقة�الشمسية� 2032سنة�لتطو�ر�كفاءة�الت�لفة�للعملية�مع�التطورات�املتداخلة،�و�حلول�

� ��عادل �ما ركزة
ُ
� 25امل �املركزة�. واطجيجا �الشمسية �مصدر�الطاقة �وخاصة �الشمسية �الطاقة بإ�شاء

�وال��� �الشمالية �ما��شابھ�أنظمة�الر�ط�املوجودة����إفر�قيا �املقبلة�إل�شاء �فرص����السنوات س�تاح

  .�س���لتوليد�طاقة�لدول�أورو�ا����أش�ر�معينة�من�السنة

�س���اململكة�العر�ية�السعودية� :املتجددةج�ود�اململكة�من�خالل�املدينة����مجال�الطاقة� .3

��مثل� ��ستخدام �ت�يح �تطو�ر�ال�� �و�رامج �املتجددة �الطاقة ��� �تقنية �لتوف���بحوث �املدينة �خالل من

�إفر�قيا �وشمال ��وسط �الشرق �مناطق �ب�ئات ��� �املتجددة �الطاقة �ع���. لتقنيات �املدينة ��عمل حيث

املتجددة����اململكة�بت�لفة�مساو�ة�أو�أقل�من�معدالت�أسعار�تطو�ر�تقنيات�من�شأ��ا�توليد�الطاقة�

� �املحلية(البيع �الشبكة �الت�افؤ��� �) تحقيق �بحلول ��سا��� �ل��مل �الطاقة �من �متنوع �مز�ج سنة�مع

 1:وللمملكة�فر�ق�أبحاث�وتطو�ر�وابت�ار�يختص����املجاالت�التالية .2030

 قياس�مصادر�الطاقة�املتجددة�والرصد�البي��؛ 

 طو�ر�معاي����داء�واختبارات�املوثوقية؛ت 

 تقنية�الطاقة�الشمسية�ا��رار�ة؛ 

 تقنية�الطاقة�الك�روضوئية؛ 

 تقنية�طاقة�الر�اح؛ 

 الطاقة�ا��وفية�والطاقة�املحولة�من�النفايات�والطاقة�املتجددة�الناشئة؛ 

 تخز�ن�الطاقة�والوقود؛ 

 تحلية�املياه�بالطاقة�املتجددة�وال��ينة؛ 

 وت�امل�الشبكة�الك�ر�ائية؛تصميم� 

 أنظمة�توليد�الطاقة�ال��ينة. 

��شمل �للطاقة� كما �الفعال ��ستخدام �ي�يح �وتوعوي �تق�� �برنامج �الطاقة �ترك���كفاءة مجاالت

��دف�تطو�ر�التقنيات�. وتخفيض�الت�اليف�وحفظ�املصادر�من�قبل�س�ان�اململكة�وقطاعات�الصناعة

                                  
  https://www.kacare.gov.sa: الطاقة�املتجددة،�متوفر�ع�� -  1
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� �ب�سبة �املس��لكة� %50املستخدمة �أك���القطاعات ��� �ا��الية �التجار�ة �باملنتجات
ً
�مقارنة �طاقة أقل

 1:والذي�يركز�ع���املجاالت�التالية. 2020سنة�للطاقة�وذلك�بحلول�

 رفع�كفاءة�التكييف�واستخدام�الطاقة�املتجددة؛ 

 كفاءة�الطاقة����املبا�ي؛ 

 كفاءة�الطاقة����القطاع�الصنا��؛ 

 تحليل�الطاقة.  

س��اتيجية�مركز�البحوث�والتطو�ر�و�بت�ار�فإن�الطاقة�املتجددة�وكفاءة�الطاقة�والطاقة�وفًقا�إل 

�برنامج ��ل ��� �تت�� �وال�� �الفنية �وامل�ارات �القدرات ��عض ��� �ت�شارك �سوف ����. النوو�ة فالبحث

�� �مجال �بأك���من �تتعلق �وال�� �الطاقة �بحث �تدعم �ال�� �الفنية �سيوفر�القدرات �املش��كة ��التقنيات

و���أيًضا��ستطيع�تحديد�التقنيات�الناشئة�أو�تلك�التجر��ية�وال����عت���خطوة�م�مة�جًدا����. الطاقة

 .بحوث�الطاقة����اململكة

 :2تلتقي�بحوث�الطاقة�النوو�ة�واملتجددة�والكفاءة����عدة�مجاالت�م��ا

 ا��سابات�املتقدمة�و�رامج�املحا�اة؛• 

 �لك��ونيات�ونظم�التحكم؛• 

 واد�املتقدمة؛امل• 

  .أنظمة�التص�يع�املتقدمة• 

  : الفصل�الصةخ

ن�الطاقات�املتجددة����البديل��مثل�للطاقة�إعرض�إليھ�ودراستھ�����ذا�الفصل�فمما�تم�الت

�مناطق� �و�� �كب��ة �بكميات �متوفرة �املتجددة �الطاقة �أن �ورغم �النوو�ة، �والطاقة �الناضبة �حفور�ة

� �إال �العالم �أنحاء �من �عاملة�مختلفة �يد �إ�� �تحتاج �ف�� �باألمر�ال��ن �ل�ست �استغالل�ا �عملية أن

متخصصة�لدقة�عمل�ا�و�أعداد�كب��ة�لتوزع�ا�ع���مناطق�واسعة�و�و�ما�يجعل�ا�موفرة�لفرص�العمل�

والقضاء�ع����سب�من�البطالة،�كما�أ��ا�تحتاج�تكنولوجيا�ومعدات�و�و�ما�يرفع�من�ت�اليف�ا�لكن�مع�

عمال�والطاقة�فقادة�� . دة�أ�مي��ا�بدأت��ذه�الت�اليف�باالنخفاض�����عض�الدول التطور�الكب���وز�ا

لوصول�إ���بحوث�قو�ة�ملساعد��م�ع���التنقل�ع���خر�طة�الطاقة�املتحولة�ف�م�بحاجة�لاليوم�بحاجة�

                                  
 https://www.kacare.gov.sa: ،�متوفر�ع��مجاالت�ترك���كفاءة�الطاقة�- 1
  https://www.kacare.gov.sa: ،�متوفر�ع��ال��امج�التقنية�املش��كة�- 2
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�أن� إ�� �للطاقة �العال�� �املجلس �و�عتقد �تنافسية، �م��ة �وتحقيق �قرارا��م �وأف�ار�لصياغة معلومات

ميع�يحتاج�إ����ل�املوارد�وأنھ�ال�توجد�تكنولوجيا�س�ئة،�وأن��مر�يقتصر�ع���خيارات�وممارسات�ا��

متواضعة�وغ���مطلع�عل��ا�فقط�لتوجيھ�واض���السياسات�وقادة�الصناعة�للقيام�بأفضل� تكنولوجية

�. ا��يارات �م�سر�ل��ميع ��ش�ل �وتوف���الطاقة ��ستدامة �لدعم ��طار�العام ��س�ند �الف�م�حيث ع��

 .ا��قيقي�ل�ل�جوانب�الطاقة����العالم�بحيث�ت�ون�حقيقية�ومتوازنة�ومستقرة�وجاذبة�لالس�ثمار
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  :تم�يد

�أجل� �من �البالد ��� �السلطات �عرف��ا �ال�� �التحديات �أ�م �من �ا��زائري ��قتصاد �عت���تمو�ل

�التنمية �خالل�. تحقيق �من �وذلك �التمو�ل ��ذا �وأدوات �مي�ان��مات �أ�م �من ��عت���ا���از�البن�ي حيث

���املباشر�القروض�ال���يمنح�ا�لالقتصاد�وال����ساعد�ع���تنظيم�السيولة،�كما��عت����س�ثمار��جن

� �ال��وء �يتم �وال�� �الوط��، �لالقتصاد �ا��ار�� �التمو�ل �أوجھ �من �ا��ارج �من �عند�إو�ستدانة ل��ا

اس�نفاذ�البالد�ملصادر�تمو�ل�ا�الداخلية،�حيث�لعبت�املديونية�ا��ارجية�دورا�م�ما����تمو�ل��قتصاد�

قتصاد�ا��زائري��و�قطاعھ�الر����،�ولعل�ما�يم����عطلت�تطوره�ا��زائري�رغم�ما�تكتنفھ�من�مشا�ل

م�مة����تمو�ل�وتحقيق�التنمية����البالد�و�و�ما��حيث��عت���ايرادات��ذه��خ��ة. قاتاملتمثل����املحرو 

 
�

  .أمام�تقلبات�أسعار�الب��ول�����سواق�الدولية�ايجعل��قتصاد�الوط����ش

ا��زائري�عن�طر�ق�البنوك�من�من�خالل�ما�سبق�سوف�يتم�التطرق�إ���واقع�تمو�ل��قتصاد�

�أخرى �،ج�ة �ج�ة �من �ا��ارجية ��ستدانة �طر�ق �وذلكوعن ،����� �املستخدمة �التمو�ل �أساليب ملعرفة

ا��زائر�باإلضافة�إ���أ�مية�قطاع�املحروقات�كمورد�للتمو�ل�و�و�ما�يؤدي�إ���تقسيم�الفصل�للمباحث�

  :التالية

  ؛د�ا��زائري لالقتصامصادر�التمو�ل�املح����:املبحث��ول  - 

  مصادر�التمو�ل�ا��ارجية�لالقتصاد�ا��زائري؛�:املبحث�الثا�ي - 

 ؛إم�انيات�ا��زائر����الطاقة�الناضبة :املبحث�الثالث - 

 .املحروقات����تمو�ل��قتصاد�ا��زائري �دور : املبحث�الرا�ع - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ���ا��زائر�قتصادطرق�التقليدية�لتمو�ل��ال�:ثالثالفصل�ال

 
147 

  لالقتصاد�ا��زائري مصادر�التمو�ل�املح���: املبحث��ول 

مصادر�التمو�ل�املحلية����ا��زائر،�وال����عتمد�ع����ل�من�ا���از�املصر����تناول��ذا�املبحث

� �مع �ا��زائر، �ببورصة �املمثل �املا�� �املحرك� إ�� �شارةوالسوق �باعتبار�ا �ومقابال��ا �النقدية الكتلة

� �البنوك �من �املمنوحة �القروض �ال��ك���ع�� �مع ��قتصاد ��� �للتمو�ل �إالرئ���� �املمثل ��قتصاد �����

  .املؤسسات�و�سر

  وأ�م�اصالحاتھ��ا��زائري�ا���از�املصر�تطور�: املطلب��ول 

منذ��ستقالل�والبنوك�ا��زائر�ة����تصادم�مستمر�مع�الواقع�فبعد�تأميم�ا�وكبح�حر�ة�سياس��ا�

�تناولھ�س�تمات�و�و�ما�وما�تلتھ�من�اصالح�10-90النقدية�تم�إطالق�سراح�ا�مع�قانون�النقد�والقرض�

  .وأسباب�ضعفھ�م�ونات�ا���از�املصر���ا��زائري أيضا�و���من�خالل�عناصر��ذا�املطلب�الذي�

 
ً
،�ا��ز�نةن�ت�ون�ا���از�املصر���ا��زائري�منذ��شأتھ�م :مكونات�ا���از�املصر���ا��زائري �-أوال

�ا��زائر �و بنك �ا��زائري ، �ا���از�املصر�� �تطور �خالل �من �إيضاح�ا �يمكن �البنوك �من من�و  مجموعة

مصرفا�ومؤسسة�) 29(ي�ش�ل�النظام�املصر���حاليا،�من��سعة�وعشر�ن� حيث .)01(امل��ق�رقم�خالل�

  1:تتوزع�كما�ي���.مالية

  ستة�مصارف�عمومية؛ - 

 أر�عة�عشر�مصرف�خاص�برؤوس�أموال�أجن�ية،�ومصرف�واحد�برؤوس�أموال�مختلطة؛  - 

 ثالثة�مؤسسات�مالية،�من�بي��ا�مؤسست�ن�عموميت�ن؛  - 

 شر�ات�تأج��،�من�بي��ا�ثالثة�عمومية؛�خمسة  - 

 .�عاضدية�واحدة�للتأم�ن�الفال��،�معتمدة�للقيام�بالعمليات�املصرفية - 

�أو�معنو�ة: ا��ز�نة .1 �قانونية ���صية �ل�ا �ل�س �مالية �مؤسسة �العمومية وترتبط�. ا��ز�نة

�واملحاس�ية �و�قتصادية �املالية �الطبيعة �ذات �بم�ام�ا �املالية �املالية� .بوزارة �الوظائف �من والغرض

� �السياق ��ذا �و�� �للدولة، �املالية ��حتياجات �لتلبية �املا�� �التوازن ��و�ضمان �ل��ز�نة ا��ز�نة�ت�ون

ت�العامة،�إدارة�الرصيد�النقدي�من�خالل�الودا�ع�النقدية�وا���ومات�والسلطا ��العمومية�مسؤولة�ع

والوظائف��قتصادية�ل��ز�نة�العامة����أداة� .للدولةإدارة�املوارد�املالية�،�و وكذلك�الودا�ع�ال��صية

�مصرف� ��طار�بدور ��ذا ��� �وتتمتع �النقدية، �السياسة �نطاق �توسيع �خالل �من ��قتصادية للسياسة

                                       

  .81: ،�ص2017،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�س�تم���2016التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،��- 1
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م�ام�ا����القيام�تمثلت�و  ،�انت����امل�يمنو  �1962شأت����أوت�سنة� 1 .الدولة�حيث��شارك����تمو�ل�ا

لقطاع��قتصادي�وكذا����امع�امتياز�منح�قروض�لالس�ثمارات�باأل�شطة�التقليدية�لوظيفة�ا��ز�نة،�

قروض�التج����للقطاع�الفال���املس���ذاتيا�والذي�لم�يتمكن�من�ا��صول�ع���التمو�ل�من�املؤسسات�

  2.ة�تمثلت����قروض�لالقتصاد�ل��ز�نةاملصرفية�املتواجدة�����قتصاد�باإلضافة�إ���وظيفة�است�نائي

-62وفق�القانون�رقم��1962د�سم����13تم�إ�شاء�البنك�املركزي�ا��زائري���� :بنك�ا��زائر .2

إعادة��1990أفر�ل��14املؤرخ�����10-90وقد�أعاد�القانون�رقم� 3.الصادر�عن�ا��معية�التأس�سية�144

وفق�املادة� و�غ���اسم�البنك�املركزي�ا��زائري�إ���بنك�ا��زائر. �عر�ف�ت�و�ن�النظام�املصر���ا��زائري 

�القانون �12 ��من ��10-90رقم �استقاللية �لھ �أوأعطيت �املواد �وفق �م�امھ، �تنفيذ �)8، 7، 6، 5(ك�����

و�س�ب��4)109إ���غاية�املادة��11من�املادة�(باإلضافة�إ���وضع�تنظيمھ�و�ي�لھ�وصالحياتھ�وفق�املواد�

� �صدر��مر�رقم �ا��زائري �ا���از�املصر�� ��� �حصلت �ال�� ��11-03التجاوزات ��� ��26املؤرخ �2003أوت

- 03املعدل�واملكمل�للمرسوم�رقم��2010أوت��26املؤرخ�����04- �10مر�رقم�و .10-90يل���القانون�رقم�

�ع���مجال�النقد�و�ئتمان�والعمالت��جن�ية،�دور�ومسؤولية�بنك�ا��زائر��و�ا��فاظ� .11 والرقابة

��ك���مالئمة�لتطو�ر�وتنظيم��قتصاد كما�يحدد�بنك�ا��زائر�الشروط�العامة�ال���يجوز� .والظروف

و�حدد� .السماح�للبنوك�واملؤسسات�املالية�ا��زائر�ة�و�جن�ية�الناشطة�����قتصاد�للعمل����ا��زائر

5.نك�أن�يل��م���ا����جميع��وقاتب�ع����ل�باملعاي���ال���يج
  

عرف�ا���از�املصر���عدة� :ا���از�املصر�������قتصاد�ا��زائري البنوك�العمومية�تطور� .3

��مكن�إيضاحو  .م��ا�من�الزال�قائما�وم��ا�من���ب�اعتماده�أو�تم���بھ�منھ�ألسباب�معينة�،بنوك

  :من�خالل�ما�ي���العمومية�البنوك

1.3 � �البنك �للتنمية الصندوق�ا��زائري�(تم�إ�شاء�البنك�ا��زائري�للتنمية� ):BAD(ا��زائري

 
ً
وتمثلت�م�امھ��ساسية����تمو�ل��س�ثمارات��نتاجية��1963ماي��07،�بموجب�قانون�)للتنمية�سابقا

�37ووفق�القانون�رقم� 6،وتنفيذ�ا��طط�وال��امج��س�ثمار�ة�لتحقيق�أ�داف�التنمية��قتصادية�للبلد

                                       

1 - M. SEDDIKI SAMIR, tresor public, Formation Preparatoire A L’occupation De Grade: inspecteurs 
principaux du tresor, de la comptabilite et des assurances, ministere des finances, Décembre 2014, p: 02. 

2 -�� �صا��، ��صالحات،مفتاح �ف��ة �إ�� ��ستقالل �قبيل �من �ا��زائري �املصر�� �النظام �املتم���للمنظمات��املؤتمر �أداء ��داء �حول �الدو�� العل��

  .106: ،�ص2005مارس� 09- 08: يوميوا���ومات،��لية�ا��قوق�والعلوم��قتصادية،�جامعة�ورقلة،�
3 - http://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm 

-520: ،�ص�ص1990أفر�ل� 18،�املتعلق�بالنقد�والقرض 1990 أفر�ل 14املؤرخ���� 10-90قانون� ،16،�العدد�27ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 4

532.  
5 - http://www.bank-of-algeria.dz/html/present.htm 
6  - http://www.fni.dz/fni/?q=ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1.html  
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�سمية�الصندوق�الوط���من��غ����2011ملالية�التكمي���لسنة�املتضمن�قانون�ا�11 - 40من��مر�رقم�

�والذي���دف�).FNI(إ���الصندوق�الوط���لالس�ثمار�) FNI-BAD(البنك�ا��زائري�للتنمية��- لالس�ثمار

�الوط�� 1:إ�� ��قتصاد �تنمية ��س�ثمار�و �،تمو�ل �املباشر���يع � باإلضافة �جن�� �عز�ز�تمو�ل�إ��

  .البنوك�املحلية�للمشار�ع�الك��ى 

خ�املؤر �228-64موجب�القانون�رقم�ب ):CNEP( بنك�-الصندوق�الوط���للتوف���و�حتياط 2.3

� ��10�� �بتأس��1964أوت �للتوفإف سھاملتعلق �الوط�� �الصندوق �ذات�ن �عمومية �مؤسسة ���و�حتياط

ا���ومقره�بمدينة�ا��زائر،�كما�يمنع�إعطاء�اسم�صندوق�التوف���ك�سمية�م�واستقاللدنية�م��صية�

�يؤسسھ� �الذي �الوط�� �غ���الصندوق �أخرى �مؤسسة �آخر�ألية �وصف �أو�مع �فر�� �أو�كعنوان أساسية

�القانون  �والبلديات� 2.�ذا �للواليات �التضامن �صندوق �شبكة �أساس �ع�� �الصندوق �تأس�س �تم وقد

�1967مارس�سنة��01افتتحت�أول�و�الة�للصندوق�أبوا��ا�يوم�. م�متھ����جمع�التوف���ا��زائر�ة�وتتمثل

���ح�ن�تم��سو�ق�دف���الصندوق�الوط���للتوف���سنة�قبل�فتح�الو�الة�ع���مستوى�شبكة�. بتلمسان

� .ال��يد �أفر�ل �ب1971و�� �ت�لف ��عليمة �أصدرت �لتمو�ل�م، �للتوف���و�حتياط �الوط�� �الصندوق وج��ا

الف��ة�ال���تم�ف��ا�بيع��1975سنة�و�عد���اية�. برامج�إنجاز�سكنات�باستعمال�موارد�ا��ز�نة�العمومية

�دفاتر�التوف�� �مال�ي �لصا�� �السكنات ��.أول ��� �تتعلق��1980سنة �للصندوق، �أخرى �م�ام خصصت

�وذ �ل��واص �املوج�ة �العقار�ة �لصا���بالقروض �ال��قوي �السكن �وتمو�ل �سكنات �بناء �أجل �من لك

�و .املوفر�ن ��31�� �1988د�سم���سنة �بيع �تم �امللكية�11.590، �إطار�بلوغ ��� �الصندوق�. مسكن واتخذ

سياسة�تنو�ع�القروض�املمنوحة،�السيما�لصا���أ��اب�امل�ن�ا��رة،�وعمال�قطاع�ال��ة�و�عاونيات�

و�الة��73و�الة�والئية�و�47(و�الة��120دوق�حيث�بلغ�عدد�و�االتھ�وتوسعت�شبكة�الصن. ا��دمة�والنقل

   3 ).ثانو�ة

مكتب�بر�د�متواجد�وذلك��2652و�الة�و��135جمع�ا�بال�سبة�لـ�مبالغ�موارد�التوف���ال��بلغت� وقد

). مليار�دينار�ع���دفاتر�توف���العملة�الصعبة�34من�بي��ا�(مليار�دج��82مجموع��31/12/1990إ���غاية�

�80.000مليار�دينار�جزائري�ملجموع��12 ـقدرت�ب قيمة�القروض�املمنوحة�ل��واص�إ���غاية�نفس�التار�خ

،�غ���الصندوق�الوط���للتوف���و�حتياط�نظامھ��سا����بحصولھ�ع���1997أفر�ل�سنة�����06 .قرض

                                       

1- https://www.fni.dz  
  .388:ص�،1964أوت��26�،25،�العدد�01ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 2

3 - http://www.cnepbanque.dz/ar/index_ar.php?page=historique  
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�ب�ل. ترخيص�كبنك �ما�عدا�عمليات�التجارة�ا��ارجية�و�مكنھ�القيام �،�1العمليات�البنكية قررت�كما

إعطاء�الصندوق�الوط���للتوف���و�حتياط�كبنك�إم�انية��2005ماي�سنة��31عادية����الا��معية�غ���

�ذات� �عقار�ة �إلنجاز�أمالك �السيما �بالبناء �املرتبطة �وال�شاطات �التحتية �البنايات �تمو�ل تمركز�أك�����

. إداري�وصنا��،�أيضا�البنايات�التحتية�الفندقية،�ال��ية،�الر�اضية،�ال��بو�ة�والثقافية�طا�ع�م��،

  .غ���املوفر�نولو�ة�للموفر�ن�و�صفة�ثانو�ة�لكما�تم�قرار�منح�القروض�بصفة�� 

3.3 � �ا��زائري �الوط��   ):BNA(البنك
ُ
�أ �ا��زائري �الوط�� �البنك �رقم����� �القانون - 66بموجب

مؤسسة�وطنية�اش��اكية�محولة�و بصفتھ�أول�بنك�تجاري�وط��،��1966جوان�سنة��13املؤرخ���� 178

� �قدره �برأسمال �أس�م �ذات �شركة �و�� �اقتصادية �عمومية �مؤسسة ��01إ�� �إ�� �مقسم �1000مليار�دج

و���مادتھ��و����1995س�تم����25املؤرخ�����04-95و�موجب�املقرر�رقم�. 2س�م�ومقر�ا����مدينة�ا��زائر

�بن�ا �بصفتھ �ا��زائري �الوط�� �البنك �اعتماد �للبنوك�. تم ���ا �املع��ف ��عمال �بجميع �القيام �لھ و�مكن

سنة��تھالقطاع�الزرا���وتمت�إعادة��ي�ل�كما�تخصص����تمو�ل 10.3-90واملنصوص�عل��ا����القانون�

م�متھ��و���و�ساسية����" لر�فيةبنك�الفالحة�والتنمية�ا"،�و�ذا�بإ�شاء�بنك�جديد�متخصص�1982

حر�ة�البنك����أخذ�قرارات�ت�منح 10-90وفق�القانون�رقم�و �4.التكفل�بتمو�ل�وتطو�ر�املجال�الفال��

�من�املؤسسات�تمو�ل �العمومية �املؤسسات �انتقال �بي��ا، �من �أساسية �أح�اما �وضع �القانون ��ذا ،

 :رقام�ال�����ل�ا�البنك��التا���انت�� �2015د�سم����31إ���غاية�. ال�سي���املوجھ�إ���ال�سي���الذا�ي

�تجار �211 �الوط��و�الة �ال��اب ��افة �ع�� �موزعة �و�ة �لالستغالل 17، �ج�و�ة �مدير�ة �آ����138، موزع

� �النقدية �و )DAB(لألوراق ،� �للبنك �آ�� �و �)GAB(شباك �موظف�5000أك���من �املؤسسات�، �من املئات

حساب��2513197،�بطاقة�بنكية EDI(، 165160(لد��ا�اش��اك����خدمة�تبادل�املعطيات��لك��ونية�

 .للز�ائن

4.3 � �ا��زائري �الشع�� مؤسسة�وطنية�اش��اكية�محولة�إ���مؤسسة�عمومية� ):CPA(القرض

و���شركة�ذات� ،1966د�سم���سنة��29املؤرخ�����36- 66تم�إ�شاؤه�بموجب�القانون�رقم�اقتصادية�

�الرئ��������مدينة�ا��زائر�و�دف�ا��800مليون�دج�مقسم�إ����800أس�م�برأسمال�قدره� س�م،�مقر�ا

تخصص�بتمو�ل�5.يتمثل����معا��ة�جميع�عمليات�القرض�والبنك����إطار�التنظيم�ا��اري�بھ�العمل

و�عد�ثا�ي�بنك�تجاري�و�منح��ئتمان�لإلدارات�القطاع�ا��ر���والفنادق�والقطاع�السيا���وامل�ن�ا��رة�

�البنوك� �من �كغ��ه �التقليدية �املصرفية �م�امھ �إ�� �باإلضافة �الوطنية �والشر�ات املحلية

                                       

  .31- 30: ،�ص�ص1997ماي� 33�،25،�العدد�34ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 1
  .844: ،�ص1989أوت� 31�،02،�العدد�26ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 2
  .39: ،�ص1995أكتو�ر� 62�،22،�العدد�32ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 3

4 - http://www.bna.dz  
  .845: ،�ص1989أوت� 31�،02،�العدد�26ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 5
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�رقم1.التجار�ة ��126-69 واملرسوم ��� �الشع����1969س�تم����02املؤرخ �للقرض ��سا��� �بالقانون يتعلق

�1966د�سم����31من��ل�القرض�الشع���ا��زائري�ابتداءً ا��زائري�حيث�ب�ن�نص�املادة��و���أنھ�يتحم

�املنحلة �الشعبية �للبنوك �و�صول � 2.عناصر�ا��صوم �رقم �املقرر ��02- 97و�موجب ��� أفر�ل��06املؤرخ

�اعتماد�1997 ��تھبصف هتم �القيام �و�إم�انھ �عل��ا�بنك، �واملنصوص �للبنوك ���ا �املع��ف �العمليات ب�ل

  10.3-90القانون�رقم�

5.3 � �بنك - 67بموجب�املرسوم�رقم��1967سنة��ان�إ�شاء�البنك����): BEA(ا��زائر�ا��ار��

204�� ��01املؤرخ �الصناعية�1967أكتو�ر �الشر�ات �ك��ى �خدمة ��و �منھ �ال�دف ��ان �البداية ��� ،

�الطاقة، �مجال ��� � وا��زائر�ة ��05�� �ذات��1989فيفري �شركة �إ�� �ا��زائر�ا��ار�� �بنك �شركة حولت

� �رأسمال�ا �جديدة، �قانونية ���صية �ل�ا �ت���� �أن �دون ��01أس�م �إ�� �مقر�ا��1000مليار�مقسم س�م

�ه���مادتھ��و���تم�اعتماد�2002س�تم����23املؤرخ�����04-02و�موجب�املقرر�رقم�4.با��زائر�العاصمة

� �بي�ت �فقد �الثانية �املادة �أما �بنك �العملياتأبصفتھ �ب�ل �القيام �بإم�انھ �للبنوك�نھ ���ا كما� 5.املع��ف

� �املا�� �املركز ��� �فعالة �أداة �يصبح �أن �من �البنك �للتص�يعتمكن �التمو�ل �احتياجات  و�غطية

�الص-الطاقة-ال�يدروكر�ونات( ��لك��ونية- �سمنت-لبصناعات �ف )الصناعة �أخرى�ضال�عن قطاعات

�سا�م�البنك� كما. �شغال�العامة�والسياحة�والصناعات�الزراعية�وغ���ا�من�الصناعاتمثل�البناء�و

  6.�ش�ل�فعال����تمو�ل��قتصاد�الوط��

�التنمية�املحلية� 6.3 أفر�ل��30املؤرخ�����85-85تم�ا�شاؤه�بموجب�املرسوم�رقم� ):BDL(بنك

1985� �بنك �ي�شأ �أنھ �ع�� ��و�� �مادتھ �نصت �حيث ��لإليداع، �املحلية"و�س�ثمار��س�� �التنمية " بنك

��إليھو�شار�  7.و�ضم�تلقائيا�ا���قائمة�البنوك�باعتباره�مؤسسة�مالية�وطنية) البنك(���صلب�النص�بـ

�باألس� �شركة �اقتصادية �عمومية �مؤسسة �إ�� �تحولت �اش��اكية �وطنية �مؤسسة �عن �عبارة م�و�و

� ��500رأسمال�ا �ع�� �مقسم �دج ��500مليون �الس�م �قيمة �سطاوا����1000000س�م �الرئ���� �مقر�ا دج

�23املؤرخ�����03-02و�موجب�املقرر�رقم�8.�دف�ا��و�ممارسة�جميع��عمال�ال���يقوم���ا�بنك�الودا�ع

                                       

�وتمو�ل�التنمية�بطا�ر�ع��،�- 1 �وأثار�ا�ع����عبئة�املدخرات �ا��زائري �النظام�املصر�� ،�أطروحة�لنيل�ش�ادة�دكتوراه�دولة����العلوم�إصالحات

  .36: ،�ص2006- 2005تحليل�اقتصادي،�جامعة�ا��زائر،�: �قتصادية�تخصص
  .1112: ،�ص1969س�تم��� 75�،05،�العدد�06ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 2
  .32- 31: ،�ص�ص1997ماي� 33�،25،�العدد��34دة�الرسمية،�السنة�ا��ر �- 3
  .935: ،�ص1989أوت� 34�،16،�العدد�26ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 4
  .31: ،�ص2002أكتو�ر� 69�،20،�العدد�39ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 5

6 - https://www.bea.dz/arabe/index.html  
  .596: ،�ص�ص1985ماي� 19�،01،�العدد�22ا��ر�دة�الرسمية،�السنة� - 7
  .937: ،�ص1989أوت� 34�،16،�العدد�26ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 8
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حاليا��و�بنك�عام�برأسمال�م��ل�قدره�1.���مادتھ��و���تم�اعتماده�كبنك����ا��زائر�2002س�تم���

�و����و . فرعا�تم�إ�شاؤ�ا����جميع�أنحاء��قليم�الوط���155مليون�دج،�ولديھ�شبكة�م�ونة�من��3680

  2.امل�ن�ا��رة�و�فراد�و�سر�،املقام��ول�بنك�الشر�ات�الصغ��ة�واملتوسطة�والتجارة

 13املؤرخ�����106- 82م�بموجب�املرسوم�رقأ����� :)BADR( بنك�الفالحة�والتنمية�الر�فية 7.3

� �1982مارس �يد�� �والتنمية �لإليداع �بنك �ي�شأ ��و��، �مادتھ ��� �نص �حيث �والتنمية�"، �الفالحة بنك

�" الر�فية �النص �صلب ��� �الفال��(و�س�� �مؤسسة�). البنك �باعتباره �البنوك �قائمة ��� �تلقائيا و�ندرج

و�و�3.و�ستقالل�املا���كما��عد�تاجرا����عالقاتھ�مع�الغ��مالية�وطنية،�كما�يتمتع�بال��صية�املدنية�

�أس�م� �ذات �شركة �و�� �اقتصادية �عمومية �مؤسسة �إ�� �محولة �اش��اكية �وطنية �مؤسسة �عن عبارة

� �قدره ��01برأسمال �إ�� �ا��زائر�1000مليار�مقسم �مدينة �الرئ���� �مقره �بجميع�. س�م، �القيام �دفھ

يمكنھ�إ�شاء�فروع�وو�االت����أي�والقروض�بجميع�أش�ال�ا،�كما��سلفياتالالعمليات�املصرفية�ومنح�

و����2002س�تم����23املؤرخ�����05- 02و�موجب�القرار�رقم�4.م�ان�و���أي�بلد�بمقرر�من�مجلس��دارة

و��شط�حوا���. مكتبا�إقليميا�39فرعا�و�300يضم�حاليا�أك���من��5.مادتھ��و���تم�اعتماده�بصفتھ�بنك

وكثافة�شبكتھ�. دير�ن�التنفيذي�ن�واملوظف�ن����ال�يا�ل�املركز�ة�و�قليمية�واملحليةمن�امل�7000حوا���

حاليا�رأسمالھ�امل��ل�. و��م�قو��ا�العاملة�تجعل�من�بدر�البنك�الشب�ي�الرائد�ع���املستوى�الوط��

  6.فيمليار�دج�وتتمثل�م�امھ�الرئ�سية����تنمية�القطاع�الزرا���و�عز�ز�العالم�الر��54يقدر�بـ

 
ً
�ا��زائري �- ثانيا �املصر�� �النظام �عد��ستقالل��ان�النظام�املصر���ا��زائري�تا�ع� :إصالحات

لالقتصاد�الفر�����وقائم�ع���النظام�ا��ر�اللي��ا���و�و�ما�أدى�إ���ظ�ور�نظام�مصر���مزدوج�قائم�ع���

النظام�الرأسما���التا�ع�لفر�سا�والنظام��ش��ا�ي�الذي��ان�تحت�سيطرة�الدولة�ا��زائر�ة،�مما�جعل�

�ال �تأميم �تقرر �الدولة �سنة ��قتصاد ��� �الناشطة �البنوك�. 1966بنوك �من �مجموعة �تأسست حيث

�ان��صالح�املا���الذي�شرع�فيھ�و  7.العمومية�و�ان��عض�ا�قائم�ع���أنقاض�البنوك�الفر�سية�املؤممة

بداية�السبعينات�خاص�با��انب�التنظي���للوساطة�املالية�وإعادة�النظر����قنوات�التمو�ل�ولم�يتم�

�ا���از�املصر���دون�تحول�أو�تطور ��تمام� �ب�ية �وظلت �تداب���وقوان�ن��،با��انب�ال�يك�� فتم�اتخاذ

                                       

  .30: ،�ص2002أكتو�ر� 69�،20،�العدد�39ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 1
2 - http://www.bdl.dz/Algerie/#  

  .554: ،�ص1982مارس� 11�،16،�العدد�19ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 3
  .936: ،�ص1989أوت� 34�،16،�العدد�26ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 4
  .32: ،�ص2002أكتو�ر� 69�،20،�العدد�39ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 5

6 - https://www.badr-bank.dz/index.php?id=presentation  
�بازل سليمان�ناصر،��- 7 �واتفاقيات �ا��زائري �املصر�� �سطيف،�مجلة�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�النظام العدد�،�1جامعة�فرحات�عباس

 .157: ،�ص2006ا��زائر،��،06
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كما�أدخلت�ع���النظام�املصر���ا��زائري�العديد�من��صالحات�أ�م�ا� 1 .أطلق�عل��ا�بالتخطيط�املا��

  :�ان

1. � �تطبيق� :1986إصالحات �إ�� �باإلضافة ��صدار�والرقابة �وظيفة �حق �املركزي �البنك إعطاء

� �والتجارة �بالصرف �املتعلق�ن �والتنظيم �و ا��ارجيةال�شر�ع �الس�ر�ع���، ��� �املصرفية �املنظومة م�مة

تطابق�تخصيص�املوارد�املالية�والنقدية����إطار�انجاز�املخطط�الوط���للقرض�مع�أ�داف�املخططات�

 .12- 86من�القانون��10مية�وفق�املادة�الوطنية�للتن

�للقرض -  �الوط�� ��:املخطط �املادة �والعملة��26فحسب �املوارد �جمع �مجاالت �املخطط يحدد

��م� :و���مجال��ولو�ات�والقواعد�ال���ي�ب���مراعا��ا����توز�ع�القرض�حيث�يحدد�املخطط�ما�ي��

�و  �وطبيع��ا �جمع�ا �املطلوب �الداخلية �املوارد �ال�� �قرضالقروض �مؤسسة ��ل �و تمنح�ا ��م�،

�رصد�ا�ع �يمكن �ال�� �ا��ارجية ��تمادات �وكذا �تدخل ��قتصادمستوى �تمو�ل ��� �املركزي ،�البنك

�التمو�لو  �وكيفيات �الدولة ��.استدانة ����كما �ديونا �العمومية �ا��ز�نة �يمنح �أن �املركزي �للبنك يمكن

ص�مسا�مات�مؤسسات�القرض����تخص،�و لغ�ا��ق����املخطط�الوط���للقرض،�يقرر�مبحساب�جارٍ 

  2 .تمو�ل�استغالل�املؤسسات�واس�ثمارا��ا�وصادرا��ا�واحتياجات��سر����حدود��دف��ل�م��ا

القرض�وأعطيت�ل�م�استقاللية�أعيد��عر�ف�البنك�املركزي�ومؤسسات� اف���:1988إصالحات� .2

ات�اش��اك����أس�م�أو�سند�لفت�املؤسسات�املالية�غ���املصرفية�بقبول�املسا�مات�ع���ش�ل�و �أك�� 

��ر�اح �كما �للقرض�، �الوط�� �إطار�املخطط ��� ��خرى �املالية �واملؤسسات �القرض �ملؤسسات يمكن

�نفس� �وتحت �يمك��ا ��صدار�كما ���ذا ��نفراد �دون �ا��م�ور �من �إصدار�اق��اضات �التنظيم وحسب

 3.الشروط���يئة�مسا�مات�ذات�مصدر�خار��

،�ا��زائر�منذ��ستقالل�ان��صالح���م����تار�خ��صالحات�املصرفية���� :1990إصالحات� .3

  4 :وقد�جاء�فيھ�ما�ي��

كما�،�تياز�إصدار�النقود�للبنك�املركزي حدد�الوحدة�النقدية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�وفوض�ام - 

قاللية�����ستحدد�القانون�ال�ي�ل�ا��ديد�للبنك�املركزي�و�غ���اسمھ�ليصبح�بنك�ا��زائر�وأعطيت�لھ�

تتضمن��عمال�: "110تم�إعطاء�مف�وم�لألعمال�املصرفية�بموجب�املادة�،�و ممارسة�سياستھ�النقدية

                                       

 .110- 108: ،�ص�صمرجع�سبق�ذكره،�أداء�النظام�املصر���ا��زائري�من�قبيل��ستقالل�إ���ف��ة��صالحاتمفتاح�صا��،��- 1
 .1432- 1425: ،�ص�ص1986أوت� 1986�،20أوت� 19املؤرخ���� 12- 86القانون�رقم� ،02العدد�،�23ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 2
 .56-55: ،�ص�ص1988جانفي� 13 ،1988جانفي� 12املؤرخ���� 06- 88القانون�رقم� ،02العدد�،�25ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 3
 .545-520: ،�ص�ص1990أفر�ل� 18 ،1990أفر�ل�سنة� 14املؤرخ���� 10- 90القانون�رقم� ،16،�العدد�27ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 4
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�الز�ائن� �تصرف �تحت �الدفع �وسائل �ووضع �القرض، �وعمليات �ا��م�ور �من ��موال �تلقي املصرفية،

 ؛"وإدارة��ذه�الوسائل

�أ�شأت -  �فقد �املالية �واملؤسسات �البنوك �مراقبة �بامل�و�خصوص �م�لفة �مصرفية راقبة���نة

،�باح��ام��سب��غطية�توز�ع�املخاطركما�أمرت�البنوك�واملؤسسات�املالية�،�ومعاقبة�املخالفات�املث�تة

 ؛���البنك�املركزي �مص��ة�مركز�ة�للمخاطر �وضعو 

4. � ���2001عديل �وإصالحات �والقرض �النقد �ب�:2003لقانون �والقرض،يتعلق �أ�ى� النقد الذي

يتو����13ھ�وفق�املادة�فإنبخصوص�إدارة�بنك�ا��زائر� 1990،1ليعدل�قانون�النقد�والقرض�الصادر����

إدارتھ�محافظ��ساعده�ثالث�نواب�محافظ،��عينون�بموجب�مرسوم�رئا���،��عدما��ان�يديره�محافظ�

�نواب �ثالث �ومراقبان��ساعده �والقرض �النقد �ومجلس �لھ �ا��زائر�، �بنك ���راسة �إشارة �فيھ ��ان كما

 2.من�مراقب�ن��عينان�بمرسوم�رئا����رقابتھ���يئة�رقابة�تتألفو 

�دفا�من��هباعتبار �سعار��استقرار ا��رص�ع����عز�ز�م�مة�بنك�ا��زائر���� :2010إصالحات� .5

  3 .سالم��ا�ومالئم��االسياسة�النقدية�وإعطاء�أ�مية�ك��ى�لوسائل�الدفع�فيما�يخص�التأكد�من� أ�داف

شراء�مباشرة�عن�اليقوم�بنك�ا��زائر��ش�ل�است�نا�ي�وملدة�خمس�سنوات�ب :2017إصالحات� .6

�غطية� جل�املسا�مة�ع���وجھ�ا��صوص���أ من�،ا��ز�نة�السندات�املالية�ال���تصدر�ا��ذه��خ��ة

حيث��.الوط���لالس�ثمار�تمو�ل�الصندوق و ،�تمو�ل�الدين�العمومي�الداخ��و �احتياجات�تمو�ل�ا��ز�نة

تنفذ��ذه��لية�ملرافقة�تنفيذ�برنامج��صالحات�ال�ي�لية��قتصادية�وامل��انية،�وال���ي�ب���أن�تف����

  4 .توازن�م��ان�املدفوعاتو �توازنات�خز�نة�الدولة �����اية�الف��ة�إ��

،�2017د�سم����06املؤرخ�����03-17النظام�رقم��جاء��ذا��صالح�من�خالل :2018 إصالحات .7

� �رقم �النظام �و�تمم ��عدل ��02-09الذي ��� ��26املؤرخ �السيا�2009ماي ��عمليات �النقدية�واملتعلق سة

 5.وأدوا��ا�وإجراءا��ا

  

  

  

                                       

  .21- 03: ،�ص�ص2003أوت� 27 ،2003أوت� 26املؤرخ���� 11- 03 م�مر�رق،�52العدد� ،40ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 1
  .05- 04: ،�ص�ص2001فيفري� 14�،28العدد� ،38ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 2
  .15-11: ،�ص�ص2010س�تم��� 01 ،2010أوت� 26املؤرخ���� 04- �10مر�رقم�،�50العدد� ،47ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 3
  .04: ،�ص2017أكتو�ر� 12 ،2017أكتو�ر� 11املؤرخ���� 10-17القانون�رقم�،�57العدد� ،54السنة�ا��ر�دة�الرسمية،� - 4
 .30-28: ،�ص�ص2018جانفي� 03�،24العدد� ،55ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 5
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ً
  1:وال���يمكن�إيجاز�ا����النقاط�التالية :أسباب�ضعف�ا���از�املصر���ا��زائري �- ثالثا

 عدم�ظ�ور�البنوك�ا��اصة�إال��عد�ال�سعي�يات؛ - 

 سيطرة�البنوك�العمومية��س�ب�ان�شار�ا�ا��غرا���و�عامل��ل�املؤسسات�مع�ا؛ - 

 �شاط�البنوك����ا��زائر�ض�يل�رغم��عدد�ا�مقارنة�بالدول��خرى�خاصة�العر�ية�م��ا؛ - 

 قلة�املنتجات�البنكية�وعدم�تنوع�ا�وضعف�مرون��ا؛ - 

 جدا�وغ���مجدي؛�افتقار�البنوك�الوطنية�للتكنولوجيا�وال����عد�ت�ن��ا��ش�ل�بطيء - 

 .�حت�ار�من�قبل�البنوك�العمومية�وعدم�وجود�منافسة����الساحة�البنكية - 

�أ�مية �خالل �من ��يمن��ا �العمومية �املصارف واصل
ُ
�ت ��امل� حيث �ع�� �املوزعة �و�اال��ا، شب�ات

م�محدودة�حيث�ت��كز����شمال�البالد،�ع���الرغ ال��اب�الوط��؛�وتبقى�شبكة�و�االت�املصارف�ا��اصة

وُ�سا�م�تطور�أ�شطة�املصارف�ا��اصة���� .من��سارع�وت��ة�إ�شاء�و�االت�ل�ا�خالل�السنوات��خ��ة

�املنافسة �وعرض� تنمية �القروض �توز�ع �حيث �أو�من �املوارد �تحصيل �مستوى �ع�� �سواء السليمة،

  2.املصرفية��ساسية�للعمالء ا��دمات

أصدر��ا�ا��زائر�إال�أن�النظام�املصر���لم�يقم�رغم��صالحات�و�ل�ال�شر�عات�والقوان�ن�ال���

بدوره�كج�از�تمو�ل�واس�ثمار����الدولة�و�و�ما�جعلھ�ي�ون�عبئا�ول�س�إعانة�ع����قتصاد�الوط���ولم�

  .يمنعھ�من�أن�ي�ون�تا�عا�لقطاع�املحروقات

  تمو�ل�ا���از�املصر���لالقتصاد�ا��زائري : املطلب�الثا�ي

معا��ة��ذا�املطلب�من�خالل�دراسة�تطور��ل�من�الكتلة�النقدية�ومقابال��ا�باإلضافة�ا��� س�تم

  .�م�م�ون�للكتلة�النقدية����ا��زائر�و�و�القروض�املقدمة�لالقتصادأ���إالتعرض�

 
ً
�ا��زائر�-أوال ��� �النقدية �الكتلة �ا��زائر� :تطور ��� �النقدية �الكتلة �يظ�ر�تطور �املوا�� ا��دول

  :2017-�2000ة�خالل�الف�

  

  

  

                                       

،�جوان�02،�مجلة�العلوم���سانية،�جامعة�محمد�خيضر��سكرة،�العدد�النظام�املصر���ا��زائري�والص��فة��لك��ونيةتطار�محمد�منصف،��- 1

 .184: ،�ص2002
  .91: ،�ص2016،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�نوفم���2015 التقر�ر�السنوي بنك�ا��زائر،��-2
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 2017- 2000تطور�الكتلة�النقدية�لبنك�ا��زائر�خالل�الف��ة�): 01.03(جدول�رقم�

مليار�دج: الوحدة  

  - ودا�ع�ألجل�-شبھ�النقود  M1عرض�النقود� M2عرض�النقود  السنوات

2000  2022.53  1048.17  974.35  
2001  2473.51  1238.50  1235  
2002  2901.53  1416.34  1485.19  
2003  3299.5  1643.5  1656  
2004  3644.4  2165.5  1478.7  
2005  4070.4  2437.5  1632.9  
2006  4827.6  3177.8  1649.8  
2007  5994.6  4233.6  1761  
2008  6955.9  4964.9  1991  
2009  7178.7  4949.2  2228.9  
2010  8162.8  5638.5  2524.3  
2011  9929.2  7141.7  2787.5  
2012  11015.4  7681.9  3333.6  
2013  11941.5  8249.8  3691.7  
2014  13686.7  9603.0  4083.7  
2015  13704.5  9261.2  4443.3  
2016  13816.3  9407.0  4409.3  
2017  14974.6  10266.1  4708.5  

  .2017، 2015، 2010، 2008، 2006، 2004 تقار�ر�بنك�ا��زائر: باالعتماد�ع��الباحثة��إعدادمن�: املصدر

� �سنوات �للثما�ي �الك�� ��قتصاد ��س�ثمار��2008-2000أظ�ر�تطور ��دخار�عن استمرار�فائض

�للصرف� �الرسمية ��حتياطات �ل��اكم �مواتية ��انت �الظروف �أن �كما �الوط��، �لالقتصاد ��ي�لية كم��ة

�للتوسع�النقدي،�كما��عت���سنة�2008-2007خالل�سن��� د��تجاه�ا��دي�2008،�والذي�يمثل�مصدرا

�صندوق� ��� �املوارد ���م �بفعل �جزئيا �منھ �التخفيف �تم �الذي �النقدي �التوسع �وت��ة املتم���بانخفاض

  .ضبط�املوارد�ال���ال�تدخل����ت�و�ن�الكتلة�النقدية

التوسع�النقدي،�ليتواصل���2010ان��ناك�نمو�نقدي�متواضع،�ل�ستأنف�سنة��2009و���سنة�

مع�الف��ة�ال���سبق��ا،�أين��ان�متوسط��2015ك������سنة��،�لي�ون��ناك��عارض2014غاية��إ��الوضع�

يقدر�ب�سبة�) الذي��عد�املجمع�املرج������مجال�السياسة�النقدية����ا��زائر( M2نمو�الكتلة�النقدية�

�سنو�ا�13.4% �املجمعة �النقدية �الوضعية �وتم��ت �ومركز�الص�وك�(، �ا��ز�نة �لدى �الودا�ع باح�ساب

،��س�ب��نخفاض�القوي�للودا�ع�ألجل�لقطاع�)0.13%( M2بنمو�شبھ�منعدم�للكتلة�النقدية�) ال��يدية

� �)%41.1-(املحروقات �حيث �متواضع��إذا، �جد ��ش�ل �ارتفعت �الكتلة �فإن �القطاع ��ذا �است�ناء تم

)02.8%(� �أسعار�الب��ول ��� �ا��اد ��نخفاض �تواصل �أن �كما ��إ��، �سنة �النمو�2016غاية �عكس ،

� �النقدية �الكتلة ��� ��M2الضعيف �سنة �ودا�ع��)0.79%( ��2016 �انخفاض ��� �يكمن �ذلك ��� والس�ب

إال�أنھ�����.%02.6ب�نما�ارتفعت�ودا�ع�قطاع�املحروقات�ب�سبة��)%03.2(القطاعات�خارج�املحروقات�
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،��س�ب��رتفاع�القوي�للودا�ع�تحت�الطلب�ع���مستوى�%08.3بـ M2نمت�الكتلة�النقدية��2017سنة�

�بـ �ارتفعت �حيث � %20.1املصارف �و %06.8مقابل �ألجل �الودا�ع �يخص �يتعلق�بتداول��%04.9فيما فيما

� ��عود �الطلب �تحت �الودا�ع ��� �القوي ��رتفاع �س�ب �غ���أن �الور��، �الو �إ��النقد �الشركة طنية�ودا�ع

� �أواخر�سنة ��� �استفادت �وال�� �ا��ز�نة��2017للمحروقات �ع�� �مستحقا��ا �من �جزء ��سديد من

� �)مليار�دينار�452(العمومية �بلغ �املحروقات �قطاع �دون �النقدي �التوسع �أن �أي كما�. فقط 04.9%،

�%01.6مقابل��%09.0بما�يقارب��M1املجمع�النقدي� ا�عكس�النمو�القوي�للودا�ع�تحت�الطلب�بازدياد

� �سنة ��2016� �سنة �تقلصھ ��عد ،2015�� �نمو�مستمر��.%03.6ب�سبة ��ناك �أن �ُيظ�ر�ا��دول حيث

� �النقدي ��M1للمعروض �من �انتقل � 1048.17والذي �سنة ��2000مليار�دج �سنة��10266.1إ�� مليار�دج

 اتجاه يب�ن ما و�ذا ا��زائر، بنك حسب�تقار�ر وذلك التداول  نقود ارتفاع إ�� ذلك �� الس�ب و�عود 2017

 ج�ة من املصر�� الو�� ذلك�بنقص تفس�� و�مكن البن�ي، ا���از خارج باألموال �حتفاظ �فراد�إ��

  .أخرى  ج�ة من املعطلة السيولة جلب �� املصر�� و��ز�ا���از

 
ً
  :وال���تظ�ر�من�خالل�ا��دول�املوا�� :تطور�مقابالت�الكتلة�النقدية����ا��زائر�- ثانيا

 2017-2000تطور�مقابالت�الكتلة�النقدية�لبنك�ا��زائر�خالل�الف��ة�): 02.03(جدول�رقم�

مليار�دج: الوحدة  
��صول�  السنوات صا��

  ا��ارجية

  صا����صول�الداخلية

القروض�

  للدولة

قروض�

  لالقتصاد

2000  776  667.5  993.73  
2001  1310.7  569.7  1078.4  
2002  1755.7  578.6  1266.8  
2003  2342.7  423.4  1380.2  
2004  3119.2  -20.6  1535  
2005  4179.7  -933.2  1779.8  
2006  5515  -1304.1  1905.4  
2007  7415.5  -2193.1  2205.4  
2008  10247  -3627.3  2615.5  
2009  10886  -3488.9  3086.5  
2010  11997  3510.9-  3268.5  
2011  13922.4  3406.6-  3726.5  
2012  14940.0  -3334.0  4298.5  
2013  15225.2  -3235.4  5156.3  
2014  15734.5  -1992.3  6504.6  
2015  15375.4  567.5  7277.2  
2016  12596.0  2682.2  7909.9  
2017  11227.4  4691.9  8880.9  

  .2017، 2015، 2010، 2008، 2006، 2004 تقار�ر�بنك�ا��زائر: باالعتماد�ع��الباحثة��إعدادمن�: املصدر
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الكتلة�النقدية�بتحديد�عوامل�تطور��ل�من�الكتلة�النقدية�والسيولة�املصرفية��سمح�مقابالت�

�ا��زائر( �بنك �لدى �ودا�ع �ش�ل ��� �املصارف �ا��ارجية�)موارد �املوجودات �صا�� �و�خصوص �حيث ،

إ���غاية��2000من�سنة��،��ان��ناك�نمو�سر�ع�ومستمر�ابتداءً )احتياطات�الصرف�املع���ع��ا�بالدينار(

�بلغت�ح�2014سنة� �. مليار�دج�15375.4يث �انخفاض�طفيف�سنة �ش�دت ��2015ثم أخذا��%02.28بـ

�بالدوالر �الصرف �احتياطات ��عتبار�تآ�ل �. �ع�ن �صدمة ��عز�ز�للموجودات��2009و�عد �من �تبع�ا وما

� ��زمة �خالل �بـ�2008-2007ا��ارجية �الصافية �ا��ارجية �املوجودات �مجمل ��%10.2ارتفع ،�2010سنة

�مجددا ��إ�� لتعود �باملف�وم �للنمو�النقدي �مصدر�م�م ��M2و��ا �ب�سبة �تقلصا �عرفت �وال�� ،02.28%�

� �العملة�2015سنة �الدينار�مقابل �قيمة �ب��اجع �بالدوالر، �الصرف �احتياطات �لتآ�ل ��و�راجع �والذي ،

� �سنة ��نخفاض �ليتواصل ���2016مر�كية، �السلبية��،%18.2ب�سبة �التدفقات �صا�� ��ع���عن وال��

مليار��11227.4بمبلغ��%10.9عرفت�تقلصا�بـ����2017سنة�ملجمل�العمليات�ب�ن�املقيم�ن�وغ���املقيم�ن،�

� �مقابل ��12596دج ��ش�ل��2016مليار�سنة �ال�� �العمالت �أسعار�صرف �لتطور �أساسا �ذلك و�رجع

  ).وروانخفاض�قيمة�الدوالر�مقابل�� ( احتياطات�الصرف�

� �سنة �املصر�� �النظام �ع�� �للدولة �الديون �صا�� �ب�ن�2010ارتفعت �معت��ا �تقلصا �عرفت �لك��ا ،

تحت�أثر�استعمال�موارد�صندوق�ضبط�املوارد�الناجم�عن��%95.6-ب�سبة��2015ونوفم����2014د�سم���

�د�سم��� ���اية ��� �ا��ز�نة ���ز�عمليات ��2015تفاقم �سنة �منذ �مرة �دائنا��2005وألول �الدولة ��عد لم

صافيا�تجاه�النظام�املصر��،��س�ب�ارتفاع�استحقاقات�املصارف�ع���الدولة�وانخفاض�قائم�صندوق�

تحت��،%372عرفت�قروض�النظام�املصر���املوج�ة�للدولة�ارتفاعا�قدره��2016ضبط�املوارد،����سنة�

�ع���بنك�ا��زائر،�لتعرف�ارتفاعا�من� �2017سنة��%74.9جديد�قدره�أثر�تقلص�استحقاقات�الدولة

  . مليار�دج�4691.9إ����2016مليار�دج������اية��2682.2منتقلة�من�

 
ً
  قروض�لالقتصاد�كأ�م�مقابالت�الكتلة�النقدية�لبنك�ا��زائر�- ثالثا

�ا��زائر�بمنح�ا� �بنك �يقوم �ال�� �املمنوحة �والقروض �املالية �املبالغ �عن �لالقتصاد �ع���قروض

   .خالل�ا���از�املصر��لتمو�لھ�لالقتصاد�من�

� �رقم �ا��دول �خالل �)02.03(من ��ارتفعت، �بـ �لالقتصاد � %15.6القروض �سنة مقابل� ��2010

�القروض�لالقتصاد،�2008سنة� %18.6و 2009سنة� 20.1% ،�والذي�يؤكد�الطبيعة�املستمرة�النتعاش

تتعلق�القروض�بقروض�وزعت�مباشرة�للز�ائن�أو�عن�طر�ق��س�ثمار����السندات�املصدرة�من�طرف�

والذي�يب�ن�الدور�الكب���. ���النمو�القوي����القروض�متوسطة�وطو�لة��جلإ باإلضافة�ؤالء�الز�ائن،�

 2015وقد�واصلت��ذه�القروض�الز�ادة�خالل�سنة� ملية�التمو�ل����ا��زائر،���ع�للقروض�لالقتصاد

� �مصادر� ���2014سنة� %26.15،�مقابل�)خارج�إعادة�الشراء %11.9( %16.57بوت��ة و�رزت�كأحد�أ�م

ومن�شأن��ذا�التوسع����القروض����ظرف�تراجع�موارد�املصارف�أن�يؤدي�إ�����وء��.التوسع�النقدي

،�حيث�بلغت�القروض�املمنوحة��2016عض�املصارف�إ���إعادة�التمو�ل�لدى�بنك�ا��زائر�خالل�سنة�
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مليار�دينار������اية� 3688.2للمؤسسات�العمومية�مطروحا�م��ا�اعادة�شراء��ستحقاقات�غ���الناجعة�

ازدادت�القروض�و  %09.04،�أي�ارتفاع�ب�سبة�2014مليار�دينار������اية�سنة� 3382.3،�مقابل�2015 سنة

� �ا��اص �للقطاع �و�سر(املمنوحة �) املؤسسات � %14.95بـ �2015سنة �من �منتقلة مليار�دينار� 3121.7،

 2016فاع�سنة�لتواصل�القروض�املوج�ة�لالقتصاد��رت. 2015مليار�دينار�سنة� 3588.3إ��� 2014سنة�

  .مليار�دينار�8880.9بالغة� %12.3ب�سبة� 2017وسنة� %08.4ب�سبة�

� �سنة �من � 2000بدءا �سنة �جراء�2001وخاصة �املفرطة �ال�ي�لية �السيولة �من �حالة �ظ�رت ،

� �إعادة �لضمان �الدولة �تقدم�ا �ال�� �السلفيات �إ�� �باإلضافة �أسعار�املحروقات ��� �رسمل��االتحسن

 2004ونظرا�لعدم�كفاية�أداة��حتياطي��لزامي�ح����عد�رفع�معدلھ�سنة� .والتخفيض�ا��ز�ي�لديو��ا

،�أدخل�بنك�ا��زائر�أداة�جديدة�و���أداة�اس��جاع�السيولة،�إذ�2000سنة� %06.25مقابل� %06.5إ���

��عديل� �يمكن �إذ ��لزامي ��حتياطي �بأداة �مقارنة �باملرونة ��داة �أن�تتم����ذه �كما �يوم ��عد �يوما ا

��سي���سيولتھ �إم�انية �بنك �ل�ل �ي�يح �ما �إجبار�ة �ل�ست �السيولة �اس��جاع �عمليات ��� وقد� .املشاركة

،�2002سا�مت��ذه��داة����امتصاص�كمية��ائلة�من�السيولة�النقدية�منذ�بداية�استعمال�ا�سنة�

� �املتداولة �النقدية �الكتلة �أك����� �بتحكم ��سمح �ف�� �بنك�و�التا�� �لدى �مفضلة �أداة �أصبحت �أ��ا كما

  1.ا��زائر�خاصة�وأ��ا��ستعمل�للتنظيم�ال��ا�ي�للسيولة�املصرفية

أدت�ظا�رة�فائض�السيولة�املصرفية�إ���اعتماد�مجموعة�آليات�رقابية�يمك��ا�أن�تحدث�تأث��ا�

 وتتمثل��ذه��ليات. ��م�السيولة�املصرفية،�ووضع�ا�تحت�رقابتھ�ومنحھ�القدرة�ع���التحكم�ف��ا ��

��ثـر�وطبيعة ���م ��� �تختلف �أ��ا �إال �والـ�ـدف، �املضمون ��� �م�شا��ة �ت�ون �ت�اد �أدوات �ثـالث �� 

 آلية��حتياطي��جباري،�آلية�اس��جاع�السيولة�باملناقصة�و�س�يلة�الود�عة: وتتمثل���. �سلوب�املتبع

�للفائدة �ا .املغلة �مبالغ �ا��زائر�بقوة �بنك �رفع �وقد �جوان �منتصف �من �ابتداء �السيولة  2007س��جاع

مقابل��تجاه�التصاعدي�للسيولة�البنكية،�باعتبار�أن�العوامل�املستقلة�املسا�مة����السيولة�يفوق�

  .مبلغ�العوامل�املستقلة�املقلصة�ل�ا

�السيولة .1 �اس��جاع �ا��زائر: آلية �بنك �استحد��ا �ال�� �التقنيات �ل��ب� �عت���من كأسلوب

أيام�ال���ظ�رت� 07ـلاس��جاع�السيولة��:نواعو���أ 2002دخلت�ح���التنفيذ�سنة�فائض�السيولة�وال���

سنة��أش�ر �06ـاس��جاع�السيولة�ل�،�و 2005أش�ر�ال���ظ�رت��������03نفس�السنة�واس��جاع�السيولة�لـ

                                       

ر�يع�-شتاء/ 62-61،�العددان�مجلة�بحوث�اقتصادية�،)2011-2000(تحديات�السياسة�النقدية�ومحددات�الت��م����ا��زائر�را�س�فضيل،� -1

 .201- 198: ص�ص،�2013
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�يمكن�. 2013 �كما �مناقصات �طر�ق �عن �لديھ �السيولة �إليداع �البنوك �ا��زائر�بدعوة �بنك �يقوم حيث

ساعة�ا���سنة� 24اجرا��ا����أي�وقت�م���رأى�بنك�ا��زائر�ضرورة�لذلك،�ت��اوح�ف��ة�استحقاق�ا�من�

 .وت�ون�ع���بياض�ول�ا�شروط�معينة

بنك� لسيولة�للبنوك�التجار�ة�لدى�ع���عن�توظيف�لفائض�ا :�س�يلة�الود�عة�املغلة�للفائدة .2

ا��زائر،�وذلـك����ش�ل�عملية�ع���بـيـاض،�تأخذ�صـورة�قـرض�تمنحھ�البنوك�التجار�ة�لبنك�الـجـزائـر،�

�ستحق�عنھ�فائدة�تحسب�ع���أساس�ف��ة�استحقاق�ا�ومعدل�فائدة�ثابت�يحدده�بنك�ا��زائر�وع���

�مثل ��شاطا�سنة�الرغم�من�حداثة�تطبيق��ـذه��لية�إال�أ��ا وح������السدا���� 2008ت�أك����دوات

� �سنة �من �مرج���. �2006ول �فائدة �معدل �يمثل �بالود�عة، �ا��اصة �ال�س�يلة �ع�� �الفائدة فمعدل

 بال�سبة�إ���بنك�ا��زائر�والسوق�النقدية����ظل�ا�عدام�عمليات�إعادة�ا��صم�وإعـادة�التمو�ل�لدى

  . بنك�ا��زائر

  أدوات�السياسة�النقدية�املستحدثة�من�قبل�بنك�ا��زائر ):03.03(جدول�رقم�

معدالت�باملائة: الوحدة  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

)1(  2.75  1.75  0.75  1.25  1.25  1.75  1.25  0.75  

)2(  -  -  -  1.90  2.00  2.50  2.00  1.25  

)4(  -  -  -  0.30  0.30  0.75  0.75  0.30  

 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

)1(  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  - 

)2(  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  - 

)3(  -  -  -  1.50  1.50  1.50  1.50  - 

)4(  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.30  0.00  - 

   .�س�يلة�الود�عة�املغلة�للفائدة) 4(أش�ر،� 06اس��جاع�السيولة�ملدة�) 3(أش�ر،� 03اس��جاع�السيولة�ملدة�) 2(أيام،� 07اس��جاع�السيولة�ملدة�) 1(

  .2017، 2015، 2012، 2011، 2010، 2008ال�شرات��حصائية�الثالثية�لبنك�ا��زائر�: املصدر

  لتمو�ل��قتصاد �شة بورصة�ا��زائر�كأداة: الثاملطلب�الث

� �لتمو�ل �محلية �أداة �إ����عت���البورصة �املطلب ��ذا �خالل �من �التطرق �تم �وعليھ �قتصاد،

  :بورصة�ا��زائر�من�خالل�العناصر�التالية



  ���ا��زائر�قتصادطرق�التقليدية�لتمو�ل��ال�:ثالثالفصل�ال

 
161 

 
ً
�ا��زائر�-أوال �بورصة بورصة�ا��زائر�عبارة�عن�تجمع�للعديد�من�املؤسسات�وامل�ني�ن��:تنظيم

  1:من�بي��م

1. � ال���تمثل�سلطة�السوق�املا���السا�رة�ع����:��COSOBنة�تنظيم�عمليات�البورصة�ومراقب��ا

 .ضمان�اح��ام�أنظمة�البورصة�السار�ة�املفعول�وحماية�املدخر�ن

املعروفة�باسم�بورصة�ا��زائر�و���شركة�ذات�أس�م�مملوكة��:SGBVشركة��سي���بورصة�القيم� .2

�ا �إدخال �لعمليات �العم�� �التنظيم ��� �م�ام�ا �وتتمثل �البورصة، �عمليات ��� �إ���للوسطاء لشر�ات

�املتعلقة� �و�حصاءات �و�شر�املعلومات �ال�سع��ة �و�سي���نظام �التداول �جلسات �وتنظيم البورصة

 .بالبورصة�من�خالل�ال�شرة�الرسمية�لل�سع��ة�وقنوات��عالم��خرى 

3. � �البورصة �عمليات ��� �ال����:IOBالوسطاء �التجار�ة �والشر�ات �املالية �واملؤسسات �البنوك �م

��شاطا�� �من�تتمحور �البورصة �عمليات ��� �الوسطاء �اعتماد �و�تم �املنقولة، �القيم �حول �أساسا ا

 .طرف���نة�تنظيم�عمليات�البورصة�ومراقب��ا

�املركزي  .4 ��:املؤتمن �اسم �تحت �ي�شط �أس�م�" ا��زائر�للمقاصة"الذي �ذات �شركة �عن و�و�عبارة

ا��ار�ة�املفتوحة�باسم�تتمثل�م�م��ا����ضمان�حفظ�السندات�املالية�املصدرة،�وإدارة�ا��سابات�

� �السندات �حافظي �ا��سابات �الشر�ات�TCCماس�ي �لفائدة �السندات �ع�� �معامالت �وانجاز ،

� �املعاي���الدولية �وفق �وترم���ا �السندات �عن �املادية �الصفة �ونزع �الدو���: ISIN(املصدرة الرقم

 ).لتعر�ف��وراق�املالية

5. � �حافظو�السندات �التجار�ة��:TCCماسكو�ا��سابات �الشر�ات �املالية، �واملؤسسات �البنوك �م

� �صفة �تمتلك �ال�� �البورصة، �عمليات ��� �بتوف���يالوسطاء �و�سي���ا��سابات�قومون �فتح خدمات

����السوق��ولية�أو�املك�سبة����السوق�الثانو�ة  ا��ار�ة�املخصصة�للقيم�املنقولة�املكت�ب�عل��ا

 .للمس�ثمر�ن

�ل .6 �ا��ما�� �التوظيف ��يئات �املنقولة �رأس��:OPCVMلقيم ��س�ثمار�ذات �شر�ات �من وتتألف

�املتغ��� ��SICAVاملال �للتوظيف �املش��كة �محفزات�FCPوالصناديق �بمثابة �ال�يئات �و�عت����ذه ،

حقيقية�لضمان�السيولة�ع���مستوى�سوق�البورصة�ول�م�دور�جو�ري�����شر�القيم�املنقولة����

�املس�ثم �جم�ور �من �واسعة �فئات �اس�ثمار�. ر�نأوساط �شركة �حاليا �ا��زائر�ة �البورصة ��� وتوجد

                                       

  www.sgbv.dz: ،�متوفر�ع���عر�ف�بورصة�ا��زائر - 1
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�و�� �متغ���واحدة �مال �رأس ��س�ثمار�املا��"  املسماة ذات و�مكن�". SICAV CELIM شركة

  .)02(��ق�رقم�املصة�ا��زائر�من�خالل�توضيح�ال�ي�ل�التنظي���لبور 

 
ً
�املنقولة�- ثانيا �القيم ��سي���بورصة �املعروفة��:شركة �القيم، ��سي���بورصة �مقر�شركة يقع

�
ً
شارع�العقيد�عم��وش،�ا��زائر�العاصمة،�و���شركة�ذات�أس�م�برأس�مال� SGBV����،27اختصارا

 23املؤرخ���� 10-93دينار�جزائري،�وقد�تأسست�بموجب�املرسوم�ال�شر����رقم� 475200000.00قدره�

����خدمة�الوسطاء�؛�وت1997ماي� 25وتحقق�إنجاز�ا���� 1993ماي�
ً
�ومضبوطا

ً
�منظما

ً
مثل�الشركة�إطارا

�للقوان�ن�و�نظمة�املعمول���ا
ً
 .���عمليات�البورصة�بصف��م��ح��افي�ن�لتمكي��م�من�أداء�م�ام�م�وفقا

شرعت�الشركة،�منذ��شأ��ا،����تنص�ب��ج�زة�التنفيذية�والتقنية�الالزمة�للمعامالت�ع���القيم��وقد

  1 .املنقولة�املقبولة����البورصة

  :�م لشركةلاملؤسسون� :املؤسسون�لشركة��سي���بورصة�القيم�املنقولة .1

�الوطنية 1.1 ��:البنوك �املحلية �التنمية �BDLبنك �ا��زائري �ا��ار�� �البنك ،BEAالفالحة�� �بنك ،

،�الصندوق�BNA،�البنك�الوط���ا��زائري�CPA،�القرض�الشع���ا��زائري�BADRوالتنمية�الر�فية�

 .UBيونيون�بنك� :البنك�ا��اص�،CNEP Banqueالوط���للتوف���و�حتياط�

�الوطنية 2.1 �التأم�ن ��:شر�ات �التأم�ن �وإعادة �للتأم�ن �ا��زائر�ة �املركز�ة�CAARالشركة �الشركة ،

،�الصندوق�CAAT،�الشركة�ا��زائر�ة�للتأمينات�SAA،�الشركة�ا��زائر�ة�للتأم�ن�CCRإلعادة�التأم�ن�

 .CNMAالوط���للتعاضدية�الفالحية�

2. � ��� �املنقولةاملسا�مون �القيم ��سي���بورصة �املحلية: �م شركة �التنمية �بنك �ا��ار���، البنك

�ا��زائري  ،� �والتنمية �الفالحة �الر�فيةبنك �ا��زائري ، �الشع�� �القرض �ا��زائري ، �الوط�� ،�البنك

  .صندوق�الوط���للتوف���و�حتياطال

�املنقولة .3 �القيم ��سي���بورصة �شركة �باأل�شطة� :م�ام �املنقولة �القيم ��سي���بورصة �شركة تتكفل

��صص�التداول����التنظيم�املادي�و ،��دراج����بورصة�القيم�املنقولةالتنظيم�الفع���لعملية� :التالية

�وال�سع��البور  �التداول �نظام �وإدارة �صة �وإصدار�و ، �البورصة ��� �باملعامالت �املتعلقة �شر�املعلومات

�لل�سع��ة �الرسمية �تنظيم .ال�شرة ���نة �إشراف �تحت �الشركة �م�ام �تنفيذ �البورصة��و�تم عمليات

 .ومراقب��ا

  

                                       

1- http://www.sgbv.dz/ar/?page=rubrique&mod=141 
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ً
  :ل�ا��دول�املوا��تظ�ر�من�خال: الشر�ات�املدرجة����بورصة�ا��زائر�- ثالثا

  الشر�ات�املدرجة����بورصة�ا��زائر): 04.03(جدول�رقم�

  عدد��س�م  القيمة��سمية�دج  الفئة/القطاع  اسم�الشركة  الرمز����البورصة ISIN رمز

DZ0000010037  ALL  5804511  200  التأمينات  أليا�س�للتأمينات  

DZ0000010045  ROUI  8491950  100  الصناعة�الغذائية  أن�����أ�رو�بة  

DZ0000010029  AUR  6000000  250  الفندقة  �ورا���. ف.ت.م  

DZ0000010003  SAI  10000000  250  الصناعة�الصيدالنية  صيدال  

DZ0000010052  BIO  25521875  200  الصناعة�الصيدالنية  بيوفارم  

   www.sgbv.dz موقع�بورصة�ا��زائر: املصدر

�للتأمينات .1 ��:أليا�س �قدره �مبد�ي �برأسمال �أس�م �ذات �شركة �دينار�جزائري،� ��500 مليون

 
ُ
�أ �جو�لية ��� �الوطني�ن �2005ش�ت �املس�ثمر�ن �من �مجموعة �قبل �. من �مارس �استو�����2011 ��عدما ،

شروط�القبول�املنصوص�عل��ا����القواعد�العامة�لبورصة�ا��زائر،�تم�إدراج�سند�رأس�املال�لشركة�

�ال�سع��ة�الرسمية�بتار�خ� �. 2011مارس� 07أليا�س�للتأمينات����جدول در�سعر��دراج�بـ
ُ
دينار� 830وق

 1.جزائري 

،��شاط�ا�الرئ�����يتمثل����إنتاج�ا��زائري ركة�خاصة�خاضعة�للقانون����ش :أن�����أ�رو�بة .2

�وعصائر�الفاك�ة �املشرو�ات �. وتوز�ع ��� �تأسست �محدودة� 1966سنة �مسؤولية �ذات �شركة �ش�ل ��

متخصصة����إنتاج�م��ون�الطماطم،�وال�ر�سة�". الشركة�ا��ديدة�للمص��ات�ا��زائر�ة"تحت�اسم�

رّ�َيات�تحت�العالمة�التجار�ة�
ُ
غّ��ت�الشركة�ش�ل�ا�القانو�ي�وأصبحت�شركة� ���2003سنة� ".الرو�بة"وامل

" الشركة�ا��ديدة�للمص��ات�ا��زائر�ة"تم��غي����سم�السابق�للشركة�من� ���2008سنة� .ذات�أس�م

� �ش"إ�� �رو�بة �أ ���� �"أ.ذ.أن �من �مال�ا �رأس �ورفع ،792195000 � �إ�� دينار� 849195000دينار�جزائري

بإدراج�الشركة����البورصة�وصادقت� 2011ماي� 27ار�مجلس��دارة����صدر�قر  ���2011سنة� .جزائري 

 2012.2جانفي� 31عليھ�ا��معية�العمومية�للمسا�م�ن����

،�و�انت�1975ماي� 02نجوم�بتار�خ� 05تم�افتتاح�مؤسسة��ورا����املصنفة��:��ورا��. ف.ت .3

  3.�عمل�تحت�وصاية�وزارة�السياحة�والثقافة

بموجب�مرسوم�رئا����أسند�ل�ا� 1969سنة�تأسست�الصيدلية�املركز�ة�ا��زائر�ة�����:صيدال .4

  1.م�مة�ضمان�احت�ار�الدولة�الست��اد�وتص�يع�و�سو�ق�املواد�الصيدالنية�ذات��ستخدام�ال�شري 

                                       

1 - http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=23 
2 - http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=29  
3 - http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=26  
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�بداية��:بيوفارم .5 ��� �اس�ثمرت �وتجار�ة �صناعية ��و�مجموعة �ا��زائري، املخت���الصيدال�ي

ال�سعينات����قطاع�املستحضرات�الصيدالنية�وال���لد��ا�اليوم�وحدة�إنتاج�تتفق�مع�املعاي���الدولية�

 2 .وشبكة�توز�ع�لتجار�ا��ملة�والصيدليات

 را�ع
ً
�للقانون�التوجي���ل��قية��:ائر���بورصة�ا��ز �سوق�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�-ا

ً
وفقا

�عّرف�املؤسسة�الصغ��ة�،�2001سنة� د�سم�� 12املؤرخ���� 01-18املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�رقم�

 1شغل�من��ا��دمات�ال����أو /السلع�وإنتاج� مؤسسة: واملتوسطة،�م�ما��انت�طبيع��ا�القانونية،�بأ��ا

 السنوي�ملياري�دينار�أو�ال�يتجاوز�مجموع�حصيل��ا�السنو�ةوال�يتجاوز�رقم�أعمال�ا� .��ص 250إ���

�دينار �مليون �معاي����ستقاللية .خمسمائة �� حيث 3.�ستو�� �السوق ��ذه �أ�داف التمو�ل�: �تتمثل

�غي����ي�لية�،�نفذ�لشر�ات�رأس�املال��س�ثماري إتاحة�فرصة�اس�ثمار�ة�وم ،التكمي���للتمو�ل�املصر��

� �املؤسسات �و تمو�ل �واملتوسطة �لتنمي��االصغ��ة �الالزمة �املوارد �اعتماد ��عد �كما �روح�، ��عزز عامل

غ�ت�يح�لھ�املشاركة�خالل�صي �نتماء�ومشاعر�الفخر�لدى�عمال�املؤسسة،�وضمان�والء�املوظف�ل�ا�من

تحس�ن�سمعة�واستدامة�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�ع���الصعيدين�إ����باإلضافة،����رأس�املال

  .�مر�من�العوامل�ال���تضفي�املصداقية����السوق�الوطنية�والدولية�ذا� أنو خاصة� ���والتجاري،املا

 خامس
ً
تقف�أمام�بورصة�ا��زائر�مجموعة�من�العراقيل�ال���: أسباب�ضعف�بورصة�ا��زائر-ا

  :�عيق�تطور�ا�من�بي��ا

- � ��قتصادية �للتطورات �القوان�ن �مواكبة �و عدم �ال�شر�عات �سن ��ستجيب�التباطؤ��� ال��

 ؛ملتطلبات�اقتصاد�السوق 

أغلب�الشر�ات�ملك�للدولة�والذي�يظ�ر�عدم�ا�تمام�أك���من�قبل�ا����التطور�والنمو�باعتبار� -

 ا��ا�ال���تم�عادة�باملص��ة�ا��اصة؛

 �يمنة�ا��انب�املؤسسا�ي�لقطاع�املحروقات؛ -

��البناء - ��س�ثمار�ة �للمشار�ع �التوجھ �املس�ثمر�ن �من �العديد �العمومية،�يفضل ��شغال ،

�...الفالحة �تضمن�و ، �أ��ا �ذلك �البورصة، �سوق �من �أو�ضمان �أحسن �بديل ��ش�ل �باتت ال��

 
ُ
 ؛جنب�املخاطرأر�احا�س�لة�وت

 ال��وء�ا����سواق�املواز�ة�لتفادي��عباء�الضر��ية؛ -

                                                                                                                        

1 - http://www.sgbv.dz/ar/?page=details_societe&id_soc=28  
2 - http://www.biopharmdz.com/index.php/en/our-group  

  www.sgbv.dz: ،�متوفر�ع��دليل�سوق�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطةشركة��سي���بورصة�القيم،��- 3
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 تراجع�عائدات��س�م�وغياب�الو���لدى�جم�ور�املتعامل�ن�بضرورة�التعامل����البورصة؛ -

 غياب�املتدخل�ن��جانب�وذلك�ال�عدام�الثقة����البورصة�ا��زائر�ة؛ -

 ا�عدام�املؤشرات�داخل�البورصة�وقلة�تنوع��دوات�املالية�خاصة��سالمية�م��ا؛ -

 عدم�وجود��سو�ق�فع���أل�مية�البورصة�ودور�ا����ت�شيط��قتصاد؛ -

جانب�خاصة�من���زائر�يمنع�� املشا�ل�السياسية��انت�والزالت�عائقا�كب��ا�أمام�بورصة�ا -

  .،�باإلضافة�إ���ان�شار�الب��وقراطية�وسوء�ال�سي��الثقة�ف��ا

�من� �جليا �يزال �ما �ضعف�ا �إال�أن �ا��زائر�ة، �بالبورصة �لل��وض �املبذولة �املج�ودات �من بالرغم

�وذلك�مال�جداالقلي�الشر�ات�املدرجةخالل�عدد� �إقامة�مؤشرات �عل��ا �و�و�ما�يجعل�من�الصعب ،�

�شروط�ال�تتوفر����بورصة�ا��زائر��العدد�الكب���للشر�ات�املدرجة،�باإلضافة�إ���ضعف� للمؤشر�من

ا���از�املصر���الذي��عت���املحرك�لألسواق�املالية�العاملية،��ذا�وال�يخفى�قلة�الو����دخاري�وطبيعة�

اول�ا�وإنما�يحتفظ���ا�لبيع�ا�ھ�ال�يقوم�بتدإنالذي�ح���وان�قام��شراء�أس�م�ف�املجتمع�ا��زائري�املسلم

ع���حد�قول�مدير�بورصة�ا��زائر����اليوم�الدرا����املخصص�لبورصة��،مرة�أخرى�خالل�ف��ة�أخرى 

�،�أما�عن�حقيقة�أن�املجتمع�املسلم�ال�يقبل�التعامل����أدوات1ا��زائر�بجامعة�فرحات�عباس�سطيف�

مية�ال���تجعل�الفرد�ا��زائري�مطم�ن�ع���ن�البورصة�الوطنية�تفتقر�لألدوات��سال إمالية�محرمة�ف

��عامال ��. ھتسالمة ��شاشة �إ�� �ا��زائر�سيؤدي ��� �البورصة �فضعف �لعمود�وعليھ �وفقدانھ قتصاد

  . والذي��ان�س�با�آخر����تبعيتھ�للمحروقات�جل�قيامھأأسا����من�

  لالقتصاد�ا��زائري  مصادر�التمو�ل�ا��ارجية: املبحث�الثا�ي

مصادر�تمو�ل�خارجية��عد�اس�نفاذ�ا�للتمو�ل�الداخ���أو�إذا�لم�يكن��ذا��خ����إ�� ت��أ�الدولة

�افيا�ل���ما�يحتاجھ��قتصاد�من�أموال،�ومن�ب�ن��ذه�املصادر��ق��اض�من�ا��ارج�و�و�ما�أوقع�

اشرة�وال���ا��زائر����فخ�املديونية�وال���عانت�كث��ا�ل��روج�م��ا�باإلضافة�إ����س�ثمارات��جن�ية�املب

  .جال�وكذا�جملة�من�العوائق��خرى الزالت�ضعيفة�����قتصاد�ا��زائري��س�ب�ال�شر�عات�����ذا�امل

  املديونية�ا��ارجية�كحتمية�لتمو�ل��قتصاد�ا��زائري : املطلب��ول 

�التنمية� �عملية �تمو�ل �املح�� �التمو�ل ��ستطع �لم �والبورصة �املصر�� �ا���از �ضعف �س�ب

��ستدانة���قتصادية �طر�ق �عن �ا��ار�� �للتمو�ل �ال��وء �إ�� �ا��زائر �اضطر �مما و�جتماعية،

  .ا��ارجية�و�ان�ذلك��س�ب�ا��طط��قتصادية�ال���سعت�ا��زائر�لتنفيذ�ا
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ً
  1:وال���تظ�ر�من�خالل�ما�ي�� :ا��طط��س�ثمار�ة����ا��زائر�-أوال

1. � �الثال�ي �للتنمية��:1969-1967املخطط �شاملة �إس��اتيجية �وضع ��دفھ �تم�يدي مخطط

�س��دف�أسس�مادية�النطالقة�اقتصادية�حقيقة�قائمة�ع���الصناعات�املصنعة�ال����انت���دف�إ���

 .خلق�روابط�مت�نة�ب�ن�القطاعات��قتصادية�املنتجة

2. � �والثا�ي ��ول �الر�ا�� ��:1977- 1970املخططان ��ول ��1973-1970املخطط الثا�ي�واملخطط

 :و�انت�أ�داف�ما��التا���1974-1977

�للبلد� -  �املا�� ��ستقالل �للتصدير�لدعم �املوج�ة �السلع �إنتاج ��� �املستعملة ��نتاج �وسائل تنمية

 وضمان�تراكم�وسائل�الدفع�ا��ارجية�لتمو�ل�مخططات�التنمية؛

 ����التص�يع؛التنمية����البالد�عن�طر�ق�وضع�قاعدة�م�و��ا��سا�التوجھ�نحو�ت�امل�ج�ود - 

 .تحس�ن�مستوى�مع�شة��فراد�عن�طر�ق�توف���شروط�أفضل�لالس�ثمار - 

3. � �ا��ماسيان �عد�املخطط�ن�الر�اعي�ن�وضعت�ا��زائر�مخطط�ن�إذ� :1989-1980املخططان

 :خماسي�ن��التا��

جاء�ملعا��ة�النقص�ا��اصل����املخططات�السابقة��:1984-1980املخطط�ا��ما�����ول� 1.3

حمل��عض�التغ��ات�ع���املستوى��قتصادي�و�جتما���وتم�" من�أجلك�يا�وط��"و�ان�تحت�شعار�

�املج ��� �القطاعات ��عض ��ي�لة �إعادة �فيھ ��ان �كما �ا��فيفة �الصناعات �ع�� �الصنا���ال��ك���فيھ ال

لنظر����التوز�ع�القطا���لالس�ثمارات�لفائدة�ال�شاطات��خرى�أ�دافھ�إعادة�ا�نو�ان�من�ب�. والزرا��

� �أي �املحروقات �لقطاع ��س�ثمارات �مجموع �من �فقط �الر�ع �منح �تقرر �من��63مما مليار�دينار�جزائري

 .مليار�دينار�جزائري �250مجموع�

��ش�ل�امتداد�للمخطط�ا��ما�����ول،��دفھ��ان�:1989-1985املخطط�ا��ما����الثا�ي� 2.3

�ضمان�استقالل� �نمو�مدعمة�بج�از�إنتاج�يضمن�مستوى�اس�ثمار��ام،�باإلضافة�إ�� �حتفاظ�بوت��ة

 .السياسات��قتصادية�للتحكم����التوازنات�املالية�ا��ارجية

�املوجودة� ��نتاج �طاقات �استخدام �وتكثيف �ت�سيق ��ان �ا��ماسيان �املخططان �ف�دف وعليھ

وحل�مش�لة� 1982ات�بإعادة��ي�لة�مؤسسات�القطاع�العام�سنة�وإدار��ا�ا��سنة،�فقد�قامت�السلط

  .ديو��ا�حيث�تحملت�ا��ز�نة�العمومية�سد�الديون�ال����انت�تر�ط�الشر�ات�السابقة�لبعض�ا�البعض

                                       

1 -�� �الطا�ر�حس�ن، �ا��زائربن �حالة �دراسة �الثالث �العالم �مديونية �وتحليل �دراسة ��أطروحة، �دكتوراه �ش�ادة ��قتصادية،�لنيل �العلوم ��� دولة

  .220-218: ،�ص�ص2008- 2007جامعة�منتوري�قسنطينة،�ا��زائر،�



  ���ا��زائر�قتصادطرق�التقليدية�لتمو�ل��ال�:ثالثالفصل�ال

 
167 

�العمومية� �املؤسسات �للس���نحو�استقاللية �مالئمة �الظروف ��انت ��عباء ��ذه �تصفية و�عد

�تم�سنة� �ا��ق 1987والذي �ف���مطالبة�بالكفاءة��وأصبح�ل�ا �باستقاللية�مقابل�ذلك �شؤو��ا ���إدارة

��و�تقو�م� ��جراءات ��ل �من �ال�دف �و�ان ��قتصادي �ال�شاط ��عديل �جرى �كما �واملادية، �نتاجية

  .القطاع�العام�وضبط��شاط�القطاع�ا��اص

 
ً
�ا��زائر�- ثانيا ��� �ا��ارجية �املديونية �أزمة �لطبيعة�املراحل�ال�� :مراحل مر���ا��قتصاد��تبعا

  :لتا��بالش�ل�امكن�تص�يف�مراحل�أزمة�املديونية�الوط���ي

  :يمكن�توضيح�ا�من�خالل�ا��دول�املوا��: 1979-1970: املرحلة��و�� .1

  1979-1970تطور�املديونية�ا��ارجية����ا��زائر�): 05.03(جدول�رقم�

مليار�دوالر: الوحدة  

  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنوات

  13.687  8.902  6.085  6.09  4.593  3.412  2.991  1.550  1.260  0.944  املديونية

  : من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

�بن�الطا�ر�حس�ن،� - �ا��زائر، �حالة �دراسة �الثالث �العالم �مديونية �وتحليل دولة����العلوم��قتصادية،�لنيل�ش�ادة�دكتوراه��أطروحةدراسة

 .230: ص�،�2008- 2007جامعة�منتوري�قسنطينة،�ا��زائر،�

،�أطروحة�لنيل�ش�ادة�)2006-1970(ا��ارجية�دراسة�قياسية�ألثر�املديونية�ا��ارجية�ع���م��ان�املدفوعات نمذجة�املديونيةعزازي�فر�دة،� -

   .198: ص ،2013- 2012، 3ا��زائر��قيا���،�جامعة�دكتوراه����العلوم��قتصادية�تخصص�اقتصاد

من�ا��دول�يمكن�مالحظة�أن��ذه�املرحلة�تم��ت�باالرتفاع�املستمر����م�املديونية�الذي�ارتفع�

مرة�خالل� 13أي�تضاعفت�بمقدار� 1979مليار�دوالر�سنة� 13.00إ��� 1970مليون�دوالر�سنة��0.944من�

�بأزمة� �اق��نت �وال�� �البالد �تمر���ا ��انت �ال�� �واملخططات �البناء �ملرحلة �راجع �و�ذا �فقط عشر�سنوات

الر�ود�الت�����بالبلدان�الرأسمالية�املتطورة�و�رتفاع����أسعار�السلع�وا��دمات�من�ج�ة�وال��ايد�

  . انية�من�ج�ة�أخرى الكب���لإليرادات�الوطنية�ن�يجة�الصدمت�ن�الب��ولية��و���والث

  :يمكن�تفس���ا�من�خالل�ا��دول�التا��: 1984-1980املرحلة�الثانية� .2

  1984-��1980زائر����ااملديونية�ا��ارجية�): 06.03(جدول�رقم�

مليار�دوالر: الوحدة  

  

: ص�،ذكره�دراسة�وتحليل�مديونية�العالم�الثالث�دراسة�حالة�ا��زائر،�مرجع�سبقبن�الطا�ر�حس�ن،�: من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

230.  

  1984  1983  1982  1981  1980  السنوات

  16.160  17.400  19.300  17.600  19.230  املديونية
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مليار�دوالر�سنة��19.230من�خالل�ا��دول�يظ�ر�أن�املديونية�����ذه�املرحلة�عرفت�انخفاضا�من�

1980 � ��16.160إ�� �وسعر�الدوالر�و�و� 1984مليار�دوالر�سنة �أسعار�املحروقات �النتعاش �راجع تحسن

  .�مر��ي

3. � �الثالثة ����: 1990-1985املرحلة �ا��ارجية �املديونية �تطور �يو��ان �املوالي�ن ا��دول�ن

  :ا��زائر�خالل��ذه�املرحلة

  1990-��1985زائر����ااملديونية�ا��ارجية�): 07.03(جدول�رقم�

مليار�دوالر: الوحدة  

  

    :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

 .230: ص�،ذكره�دراسة�وتحليل�مديونية�العالم�الثالث�دراسة�حالة�ا��زائر،�مرجع�سبقبن�الطا�ر�حس�ن،� -

 ،مرجع�سبق�ذكره،�)2006-1970(دراسة�قياسية�ألثر�املديونية�ا��ارجية�ع���م��ان�املدفوعاتا��ارجية� نمذجة�املديونيةعزازي�فر�دة،� -

  .198: ص

  1999-��1991زائر����ااملديونية�ا��ارجية�): 08.03(جدول�رقم�

مليار�دوالر�أمر��ي: الوحدة  

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  البيان�

)1(  26.636  25.886  25.024  28.850  31.317  33.230  31.060  30.261  28.140  

)2(  1.239  0.792  0.700  0.636  0.256  0.421  0.162  0.212  0.175  

)3(  27.875  26.678  25.724  29.486  31.573  33.651  31.222  30.473  28.315  

  .ا��ارجيةمجموع�الديون�) 3(مجموع�الديون�قص��ة��جل،�) 2(مجموع�الديون�متوسطة�وطو�لة��جل،�) 1(

    :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

- Evolution De La Dette extérieure De L’Algerie 1994-2004, Disponible sur: http://www.bank-of-

algeria.dz/pdf/situation_de_la_dette_exterieure.pdf. 

-  Evolution De La Dette Exterieure De L'Algerie 1991-2001, Disponible sur: http://www.bank-of-

algeria.dz/html/evoldette.htm. 

وذلك�راجع�إ����نخفاض�الكب��� 1985عرفت�املديونية�ا��ارجية�ل��زائر�ز�ادة�معت��ة��عد�سنة�

دوالر�لل��ميل�مما�ترتب� 06حيث�وصل�سعر�ال��ميل�إ����،���1986أسعار�النفط����السوق�العال���سنة�

 1985مليار�دوالر�سنة��13.65عنھ�انخفاض�حصيلة�الصادرات�من�العملة�الصعبة�وال���انخفضت�من�

حيث� 1996وواصلت�املديونية�ارتفاعا�ا�إ���أن�وصلت�أقصا�ا�سنة��،1986مليار�دوالر�سنة� 08.69إ���

� �جدولة� 33.651بلغت �إعادة �نتائج �إ�� �راجع �وذلك �بطيء �تدر��� �انخفاض �عرفت مليار�دوالر�و�عد�ا

�ارتفاع�أسعار�النفط�����سواق�العاملية� �مع��ل�من�نادي�بار�س�ونادي�لندن�وكذا �ا��ارجية الديون

  1990  1989  1988  1987  1986  1985  السنوات

  25.650  24.940  24.660  26.940  22.770  18.440  املديونية
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زائر�قامت�ا�� 1994مع�بداية�سنة�و ،�1مما�دفع�با��زائر�إ���التفك������عملية�ال�سديد�املسبق�لديو��ا

� �من �كب��ة �الدو���أبمج�ودات �النقد �صندوق �من �املساعدة �فطلبت �لالقتصاد �ال�يك�� �الت��يح جل

مليون�دوالر�لدعم�م��ان�املدفوعات،�كما�أن�اتفاق�إعادة�ا��دولة�الذي� 260الذي�قدم�ل�ا�قرض�بلغ�

مقارنة� 1996سنة� %30.9 إ��خفض�معدل�خدمة�الدين� 1994أبرمتھ�ا��زائر�مع�نادي�بار�س����ماي�

� � �1994سنة ��ان � %47.1حيث �سنة �ل��زائر� 1997ومثلت �ا��ارجية �املديونية �وضعية ��� �تحول نقطة

� �ب�سبة �وانخفض �تنازليا �اتجا�ا ��جل �والطو�ل �املتوسط �الدين ���ل � %15.13حيث منذ� 1999سنة

مما�أدى�إ���انخفاض�إجما���الدين�ا��ار���ل��زائر،�إال� 1999دوالر�سنة� 28.14حيث�بلغ� 1996سنة�

و�ذا�راجع�إ���اتفاق�القرض�املوسع� ،%47.5حيث�بلغ� 1998أن�خدمة�الدين�عرفت�ارتفاعا�منذ�سنة�

الذي�بلغ� 1999ع���التوا��،�ومع�ارتفاع�أسعار�النفط�سنة� %13.3و %14.17ب�سبة� 1998-1997سن���

   2.%�39.1سبة�الديون�إ���دوالر�أمر��ي�انخفضت� 17.91

  :تظ�ر�مالمح��ذه�املرحلة�من�خالل�ا��دول�التا�� :2008-2000املرحلة�الرا�عة� .4

  2008-��2000زائر����ااملديونية�ا��ارجية�): 09.03(جدول�رقم�

مليار�دوالر�أمر��ي: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان�

)1(  25.088  22.311  22.540  23.203  21.411  16.485  5.062  4.889  4.282  

)2(  0.173  0.260  0.102  0.150  0.410  0.707  0.550  0.717  1.304  

)3(  25.261  22.571  22.642  23.353  21.821  17.192  5.612  5.606  5.586  

  .مجموع�الديون�ا��ارجية) 3(مجموع�الديون�قص��ة��جل،�) 2(وطو�لة��جل،��مجموع�الديون�متوسطة) 1(

  :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

 .2008،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�س�تم���2008بنك�ا��زائر،�التقر�ر�السنوي� -

- Evolution De La Dette extérieure De L’Algerie 1994-2004, Disponible sur: http://www.bank-of-

algeria.dz/pdf/situation_de_la_dette_exterieure.pdf. 

-  Evolution De La Dette Exterieure De L'Algerie 1991-2001, Disponible sur: http://www.bank-of-

algeria.dz/html/evoldette.htm. 

  

  

  

  

                                       

  .232- 213: صص��مرجع�سبق�ذكره،،�دراسة�وتحليل�مديونية�العالم�الثالث�دراسة�حالة�ا��زائربن�الطا�ر�حس�ن،��- 1
،�ص�مرجع�سبق�ذكره،�)2006- 1970(ا��ارجية�دراسة�قياسية�ألثر�املديونية�ا��ارجية�ع���م��ان�املدفوعات نمذجة�املديونيةعزازي�فر�دة،��- 2

  .203- 200: ص
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  قائم�الدين�ا��ار���حسب�نوع�القروض): 01.03(ش�ل�رقم�

  
  .91: ص�،2008،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�س�تم���2008بنك�ا��زائر،�التقر�ر�السنوي�: املصدر

� ��طراف �ثنائية �القروض �مثلت �تجار�ة� %77وقد �قروض �ب�ن �وتتوزع �ا��ار�� �الدين �قائم من

� � %37مضمونة �ح�ومية � .%63وقروض �املالية �القروض �بلغت � 979وقد �دوالر���اية أي� 2008مليون

22.9% � �منذ �جو�ر�ة �ز�اد��ا ��انت �أن ��عد ��جل �وطو�ل �متوسط �الدين �قائم �تمثل�2002من �وال ،

� �أك���من ��طراف �متعددة � %0.2القروض ���اية ��� �الدين �قائم �الدائن�ن� 2008من �ب�ن �تتوزع حيث

� �للتنمية �الدو�� �لالس�ثمار�والصندوق ��ورو�ي �والبنك �العال�� �البنك �و�م �الثالثة  الفالحيةالرئ�سي�ن

(FIDA).1  

�ل��زائر�ابتداءً  �ا��ارجية �املالية �الوضعية ��� �التحسن �سمح �ا��دولة، �إعادة �سنوات���عد من

   2004.2من�سنة��بنقل�مؤشرات�الدين�ا��ار���إ���مستو�ات�يمكن�تحمل�ا�خاصة�ابتداءً  2000

بتحقيق�انخفاض�قوي���� 2006و�سارع�ا���� 2005سمح��ستمرار����ال�سديدات�املسبقة�خالل�سنة�

��من� �ل��زائر�ومستوى �ا��ارجية �املديونية �تقليص �سياسة �نجاح �ع�� ��ش�د �و�و�ما �ا��ار��، الدين

� �سنة �من �اعتبارا �تنازليا �اتجا�ا ��جل �وطو�ل �متوسط �ا��ار�� �الدين �قائم �عرف �حيث ،�2004املا��،

مليار��4.889،�وا���2006يار�دوالر������اية�مل�5.062ثم� 2005مليار�دوالر������اية��16.485حيث�تراجع�إ���

  2008.3مليار�دوالر���اية��4.282ليصل�إ��� 2007دوالر�سنة�

                                       

  .94-93: ،�ص�ص2008التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�س�تم����،2008التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،��- 1
  .90: ،�صاملرجع�السابقنفس� -2

  .92: ،�صنفس�املرجع�السابق - 3
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بال�سبة�للدين�ا��ار��،�منذ�انخفاضھ�ا��اد����السنوات� :2017- 2009املرحلة�ا��امسة� .5

ليصل� 2012مليار�دوالر�انخفض�قائم�الدين���� 05.6حول� 2010و 2006و�عد�استقرار�ب�ن� ،2004-2006

  1.مليار�دوالر 3.694إ���

  2016-2009املديونية�ا��ارجية����ا��زائر�): 10.03(جدول�رقم�

مليار�دوالر: الوحدة  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  البيان�

)1(  4.356  3.903  3.268  2.489  2.068  1.760  1.197  1.733  

)2(  1.331  1.778  1.142  1.205  1.328  1.975  1.823  1.986  

)3(  5.687  5.681  4.41  3.694  3.396  3.735  3.20  3.849  

  مجموع�الديون�ا��ارجية) 3(مجموع�الديون�قص��ة��جل،�) 2(مجموع�الديون�متوسطة�وطو�لة��جل،�) 1(

  .2016، 2015، 2011، 2008تقار�ر�بنك�ا��زائر� :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع�� :املصدر

�واصل�الدين �متوسط�وطو�ل��جل��نخفاض�ليصل�إ����وقد مليار�دوالر�سنة��1.197ا��ار��

�1.823 2015،�كما�انخفض�الدين�قص����جل�ليصبح�سنة�2016مليار�دوالر�سنة��1.733،�وأصبح�2015

  2.،�وال���تمثل�أساسا�تدعيم�الشر�ات��م�لفروع�ا�با��زائر2016مليار�دوالر�سنة��1.986ومليار�دوالر�

  قائم�الدين�متوسط�وطو�ل��جل�حسب�نوع�القروض): 02.03(رقم�ش�ل�

  
  .50: ،�ص2018 جو�ليةالتطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،��،2017التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،� :املصدر

� ���اية ��� �القروض �طبيعة �حسب ��جل، �وطو�ل �متوسط �ا��ار�� �الدين �يمنة� 2016يؤكد

قرض�البنك�( 2015مليون�دوالر�سنة� 01مليون�دوالر�مقابل� 948القروض�متعددة��طراف�ال���بلغت�

�للتنمية �) �فر�قي �الفئة ��ذه �مقابل� %50.9وتمثل ��جل �وطو�ل �متوسط �ا��ار�� �الدين �إجما�� من

                                       

  .79: ص، 2012التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�نوفم����،2012التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،��- 1
  .68- 67: ص�ص�،مرجع�سبق�ذكره،�2015 التقر�ر�السنوي بنك�ا��زائر،��- 2
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نخفض�قائم�ا�للسنة�وقد�ا %37.6لتحتل�القروض�الثنائية�املرتبة�الثانية�بما��س�تھ� 2015سنة� 0.1%

 2015أما������اية��2015.1مليون�دوالر�سنة� 323مليون�دوالر����ح�ن��ان� 214الثانية�ع���التوا���ليبلغ�

� �تمثل �ال�� �الثنائية �القروض ����%�72.9يمنة �مستوا�ا �انخفض �فقد �املالية �للقروض �بال�سبة �أما ،

2015 � �ش�لت �ا��ار�� .%27وال�� �الدين �خدمة ��سبة �بلغت �وا��دمات�وقد �السلع �من �الصادرات  إ��

0.6% � � %01.0و 2017سنة �و2016سنة ،01.83% � �سنة ��2015 � ��انت � %�59عدما �سنة ��1999 

2000.2سنة� %02.1و
  

�الدوالر�إ�� �حصة �انخفضت �فقد �العمالت، �حسب �الدين �ل�ي�ل � %09.6 بال�سبة �2017سنة

سنة� %85.5 ح�ن�ارتفعت�حصة��ورو�إ���،��������2015اية� %30مقابل� �����2016اية�سنة� %13.40و

� %80.8و 2017 ���اية ��2016 � � %59.1مقابل ���اية ��خرى���2015 �للعمالت �ال�س�ية �ا��صص �وتبقى ،

  .%38بما��س�تھ� �����2017اية�سنة�وقد��انت�أك���حصة�من�الديون�لفر�سا��3.صغ��ة�جدا

الفائدة،�فقد�ارتفعت�حصة�الدين��بال�سبة�لتوز�ع�الديون�متوسطة�وطو�لة��جل�حسب�أسعار 

� �كب���إ�� ��ش�ل �ثابتة ���اية�، 2016و 2017 سنة %99ذو�أسعار�فائدة ��� �امل��لة �لتلك �مماثلة و�قيت

و�لغ�متوسط��2012و 2010ب�ن�سن��� %84،��عد�استقرار����حدود�2014سنة� %89،�مقابل�2015سنة�

 �� �وطو�لة �متوسطة �للديون �الثابت � %01.75 جلسعر�الفائدة � %01.90و 2017سنة مقابل� 2016سنة

01.97% � � %02.01و ��2015 �ا��ار������2014.4 �الدين �قائم ��� �الطفيف ��رتفاع �من �الرغم وع��

إال�أن�مختلف�املؤشرات�تؤكد�صالبة�وضعية�الدين�ا��ار���كما�يدل� 2016متوسط�وطو�ل��جل����

مقابل� ���2016 %01.19ا���الناتج�الداخ���املقدر�بـع���ذلك�مستوى��سبة�قائم�الدين�ا��ار���إ���إجم

  .5ع���التوا���2014و 2015سن��� %02.33و 0.72%

 لثثا
ً
�ا��زائر�- ا ��� �ا��ارجية �املديونية �خارجية،� :أسباب �وأخرى �داخلية �أسباب �عدة �ناك

  6:سا�مت����بروز�أزمة�املديونية�ا��ارجية�ل��زائر�يمكن�توضيح�ا�من�خالل�ما�ي��

  

                                       

 .58: ص،�2017التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�س�تم����،2016التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،� - 1
  .50: ص ،2018 جو�لية،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�2017التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،��- 2
  .59: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�2016 التقر�ر�السنوي بنك�ا��زائر،��- 3
  .70: ص�،ذكرهمرجع�سبق�،�2015 التقر�ر�السنوي بنك�ا��زائر،��- 4
 .60: ص ،مرجع�سبق�ذكره،�2016 السنوي  التقر�ربنك�ا��زائر،� - 5

،�ص�مرجع�سبق�ذكره،�)2006- 1970(ا��ارجية�دراسة�قياسية�ألثر�املديونية�ا��ارجية�ع���م��ان�املدفوعات نمذجة�املديونيةعزازي�فر�دة،��- 6

  .212- 207: ص
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 :تظ�ر����النقاط�التالية�:�سباب�الداخلية .1

�املحروقات 1.1 �قطاع �سع��ا��:تقلبات ��� ��عتماد �أتم �املحروقات �قطاع �ا��زائر�ع�� اعتمدت

�إنفاق� �ذلك �وتطلب �للمحروقات �إنتاج�ا �تكثف �جعل�ا �مما �و�جتماعية، ��قتصادية �التنمية لتحقيق

ا�القطاع�أثرت��ش�ل�مباشر�ع���املصادر�املالية�اس�ثمارات���مة�إال�أن�التقلبات�ال����عرض�ل�ا��ذ

ارتفع��1979و ��1973م�الديون�ا��ارجية�ل�ا�فخالل�الصدمت�ن�الب��وليت�ن�سن����زاد�منل��زائر�مما�

�فاتبعت� �املدفوعات �م��ان ��� �فائض �حدوث �و�التا�� �الوط�� �الدخل �ز�ادة �إ�� �أدى �مما سعر�النفط

 1986ستمرار�ة�ارتفاع�أسعار�النفط�للف��ات�الالحقة�و���سنة�ا��زائر�سياسة�اق��اض�معتمدة�ع���ا

انخفض�سعر�النفط�مما�أدى�إ���تقليص�عائدات�صادرات�املحروقات�ومن�ثم�حدوث���ز����م��ان�

 .املدفوعات�وعدم�القدرة�ع����سديد�الديون 

د�اعتمدت�ا��زائر�منذ�السبعينات�ع���سياسة�تنمو�ة��عتم�:��امة�ا���ود��س�ثمار�ة 2.1

���� �ذلك �و�تج�� �التمو�لية، �إم�انيا��ا �فاقت ���مة �اس�ثمارات �يتطلب �الذي �الصنا�� �القطاع ع��

 % 52.5ا��طط�التنمو�ة�ال���قامت���ا�ا��زائر�خالل�ف��ة�السبعي�يات�حيث�وضل�معدل��س�ثمار�إ���

� �لسنة �ا��ام �املح�� �الناتج �إجما�� �ال��. 1979من �التنمو�ة �املخططات �إ�� �عن��باإلضافة �تمول �انت

�املديونية �من �وفاقم �ل��ارج �تا�عا �ا���از��نتا�� �من �جعل �ا��ارجية �القروض �مبالغ� .طر�ق �ناك

مليار�دج�بال�سبة�للمخطط�الثال�ي�ارتفع�املبلغ����09.06مة���رت�لتطبيق��ذه�املخططات،�فمن�

مليار�دج�خالل�املخطط�الر�ا����110.22مليار�دج�بال�سبة�للمخطط�الر�ا����ول�ووصل�إ��� 27.75إ���

 105.8وقد�بلغ�املبلغ����الف��ة��نتقالية�إ���. الثا�ي،�وقد�تضاعف�املبلغ�خالل�املخطط�الر�ا���الثا�ي

� �بـ �ا��ماسي�ن �املخطط�ن �خالل �صعوده �ليواصل �و�400.6مليار�دج �ع��� 557.24مليار�دج مليار�دج

  1.التوا��

�ا��زائر�ل الس�ثمارات�الصناعية�وال���تظ�ر�من�خالل��سب��س�ثمارات�و��مية�الك��ى�أول��ا

�للتنمية� �الرئ���� �املحور �أ��ا �م��ا �اعتبارا �وذلك �مرتفعة ��انت �ال�� ��س�ثمارات �إجما�� �إ�� الصناعية

  .�قتصادية�و�جتماعية

  

  

  

                                       

  .222: ص�مرجع�سبق�ذكره،،�العالم�الثالث�دراسة�حالة�ا��زائردراسة�وتحليل�مديونية�بن�الطا�ر�حس�ن،� - 1
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 :يظ�ر�ذلك�من�خالل�:غياب�سياسة�سليمة�لالق��اض 3.1

�جن�ية�امل�ونة�للدين�ا��ار���و��ن�نمط�التجارة�ا��ارجية�عدم�وجود�تناسب�ب�ن�تركيبة�العمالت� - 

�قيمة� �انخفاض �فقط �يكفي �وعليھ �بالدوالر��مر��ي ��لية �شبھ �بصورة �ا��زائر�تتم �صادرات �أن حيث

 الدوالر�ح���يتفاقم���م�الدين�ا��ار��؛

من��ارتفاع�حصة�القروض�قص��ة��جل�من�إجما���القروض�وما�تبع�ا�من�شروط�قاسية�خاصة - 

 حيث�ارتفاع�أسعار�الفائدة؛

 عدم�فعالية�ا���از��نتا���املمول�عن�طر�ق�القروض�ماعدا�قطاع�املحروقات؛ - 

عدم�املصداقية�����سي���القروض�حيث�استعملت��سبة�كب��ة�م��ا����تمو�ل�الواردات�من�السلع� - 

 .الكمالية

اشرة����تزايد���م�الديون�سباب�املسا�مة�بصورة�مب�عت���من�� �:النمو�الديمغرا���املرتفع 4.1

ا��ارجية،�حيث��س�بھ�أصبحت�ا��زائر��عا�ي�من�فجوة�غذائية�يصعب�سد�ا�باإلم�انيات�

 .املتاحة�لالقتصاد�ا��زائري�مما�جعل�ا�ت��أ�لالق��اض�ا��ار��

 :يمكن�إيجاز�ا����النقاط�التالية�:�سباب�ا��ارجية .2

�ا��ار�� 1.2 �التبادل �معدل �تد�و : تد�ور �خالل �بأسعار�يظ�ر�من �مقارنة �أسعار�الصادرات ر

الواردات�أي�تد�ور�القدرة�الشرائية�النخفاض�ا��صيلة�من�العمالت�الصعبة�مما�ينعكس�

 .سلبا�ع���امل��ان�التجاري�مما�يؤدي�إ���ضعف�القدرة�الذاتية�لالست��اد

�ية�باعتبار�أن�الصادرات�النفطية����املصدر�الرئ�����للعمالت��جن: تقلبات�أسعار�الصرف 2.2

�بالدوالر� �تقيم �املديونية��فإنال�� �تزايد �أسعار�الدوالر�أثر�كب���ع�� ��� �ا��اصلة للتقلبات

ا��ارجية،��س�ب�الطلب�امل��ايد�ع���القروض�ا��ارجية�لسد�النقص�ا��اصل����حصيلة�

 .الصادرات

�عد�الشروط�الصعبة�ال���تفرض�ا�املؤسسات�: الشروط�الصعبة�املفروضة�ع���القروض 3.2

ة�والبنوك�ع���القروض�من�ب�ن�العوامل�ا��ارجية�ال�امة�ال���زادت�أعباء�املديونية�املالي

 :ا��ارجية�ل��زائر�وتتمثل��ذه�الشروط���

 ارتفاع�معدل�الفائدة�ع���الدين؛ - 
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��س�ب��انخفاض -  ��جل �قص��ة �الديون �ارتفاع ��س�ب �املمنوحة، �القروض �استحقاق مدة

ما�ت�تعش��سعار�إال�أن�ذلك�لم� انخفاض�أسعار�النفط�الذي�عدتھ�ا��زائر�مسألة�ظرفية�وسرعان

 .يحدث�مما�أوقع�ا����أزمة�تفاقم�ديو��ا�ا��ارجية

  كمصدر�خار���لتمو�ل��قتصاد��س�ثمار��جن���املباشر����ا��زائر : ا�ياملطلب�الث

كمصدر�لتمو�ل��قتصاد�تناول��ذا�املطلب�تطور��س�ثمار��جن������ا��زائر،�ومدى�ضعفھ�

  .باإلضافة�ا����سباب�ال����عيق�تطوره����ا��زائر

 
ً
�جن���يمكن�ت�بع�املراحل�ال���مر���ا��س�ثمار�: ثمار��جن���املباشر����ا��زائر�س�تطور� -أوال

  1:املباشر����ا��زائر�من�خالل�التقسيم���ي

1. � �الف��ة �ا��زائر�خالل �املباشر��� �عد��ستقالل�اعت���قطاع��:1980-�1962س�ثمار��جن��

�لإلس��اتيجي �طبقا ��جن�ية ��س�ثمارات �لتوسيع �املفضل �القطاع �الرأسمال�املحروقات �اتبع�ا �ال�� ة

��س�ثمار  الفر����، �اعت��ت �نحو�قطاع�حيث �املوجھ ��جن�� �الرأسمال �ب�ن �القوة �مؤشر�ملواز�ن ات

املحروقات�و��ن�الدولة�ال���يجب�أن�تتحمل�أعباء�الب�ية�التحتية��قتصادية�و�جتماعية�من�ج�ة،�

�أخرى  �ج�ة �من �آنذاك ��قتصادي �الر�ود �من �بالرغم �ال�شغيل �لتحقيق �مشار�ع �انطالق�. وإعداد ومع

�ل �التنمو�ة �أكتو�ر�املخططات ��� �أسعار�الب��ول �وتحسن �ا��زائر عمل 1973لدولة ���م��ت �تزايد ع��

نھ�لم�تكن�����ذه�الف��ة�معالم�تحف��ية�وا��ة�لالس�ثمار��جن���و�ان�دوره�ثانوي�أ�س�ثمارات،�إال�

��قتصادية �التنمية ��� �مسا�متھ �ومدى �التمو�ل �ناحية � 2.من �تمو�ل�ا�وقد ��� �ا��زائر اعتمدت

� �من �صادرات�أالس�ثمارا��ا �من �تجنيھ �ما �ع�� �الالزمة �التكنولوجيا �وجذب �التنمية �عملية �انطالق جل

املحروقات�إ���جانب���وؤ�ا�إ����ق��اض�ا��ار��،�ونظرا�أل�مية�قطاع�املحروقات�فقد�خصصت�لھ�

-1967مليار�دج�خالل�الف��ة� 14.585فيھ��مبالغ���مة�لالس�ثمار�فيھ�وترقيتھ�حيث�بلغت��س�ثمارات

1973� �سنة �أسعار�النفط �ارتفاع �و�عد ،1973 � �أك���من � 60بلغت �ماب�ن �ر�ط� 1979- 1974مليار�دج مما

  3.�قتصاد�ا��زائري�با��ارج�واعتماده��ش�ل�ك���ع���صادرات��ذا�القطاع

                                       

1  - Ministere De L’industrie, De La PME Et De La Promotion De L’investissement, Les Investissements Directs 
Etrangers Dans Le Monde Benchmarking, Série Investissements & Partenariats, Aout 2010, p p: 14-15. 

2 -�� �ش�رزاد، �وآفاقزغيب �ا��زائر�واقع �املباشر��� �العدد�س�ثمار��جن�� ���سانية، �العلوم �مجلة �فيفري�08: ، �خيضر��سكرة، �محمد �جامعة ،

 .09-07: ،�ص�ص2005
  .223: ص�مرجع�سبق�ذكره،،�دراسة�وتحليل�مديونية�العالم�الثالث�دراسة�حالة�ا��زائربن�الطا�ر�حس�ن،��- 3
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2. � �الف��ة �ا��زائر�خالل �املباشر��� � :2002-�1981س�ثمار��جن�� ��ذه�ا��زائر�بدأت خالل

� �املباشر بالف��ة ��س�ثمار��جن�� �تنظم �ال�� �القوان�ن ��ذا�و �وضع ���ذب �وضع�ا �الواجب التحف��ات

   1 .النوع�من��س�ثمار

3. � �الف��ة �ا��زائر�خالل �املباشر��� �العز�ز� :2017-�2003س�ثمار��جن�� �عبد �الرئ�س جعل

�أح �املس�ثمر�ن �عودة �انتخابھ �منذ �أك���بوتفليقة �ا��زائر�وج�ة ���عل �ل��نامجھ �الرئ�سية �املحاور د

جاذبية،�من�خالل�تنفيذ�سلسلة�من�التداب��،�بما����ذلك�إصالح�القطاع�املصر��،�وال���أسفرت�عن�

�ي�بار�باس�وسي���بنك�.ان.سوسي�يھ�ج��ال�و�ي�-رفع�احت�ار�الدولة�والسماح�للبنوك�الدولية�الكب��ة�

صالحات�ال���مست�� ن�إو�اإلضافة�إ���ذلك،�ف. أموال�ا�لالس�ثمار��نتا��تخصيص�جزء�من� وغ���ا

� �ا��زائر، ��س�ثمار��� �إال ��� �عودة�ما ��� �رئ�سيا �دورا �لعبت �وال�� �الضر��ية، �املزايا �من مجموعة

و�س�ب�ارتفاع�أسعار�النفط�تمكنت�ا��زائر�من�التوسع� .املس�ثمر�ن��جانب،�وتحس�ن�مناخ��عمال

و�دأت�العالمات�التجار�ة�. ة�مشار�ع���مة�تخص�الب���التحتية�وترقي��ا�خاصة����مجال�النقلوإقام

�ا��زائر� �متاجر��� �ل�ا ���� Celio, Mango, Adidas, Jeff de Bruges, Yves Rocherتفتتح �وكذا وغ���م

� �املصر�ة �أوراس�وم �شركة �تقاسمت �حيث �النقال �ال�اتف �) دج��ي (مجال �الوطنية ) نجمة(وال�و��ية

� �تيلي�وم �أ����يا ��تصاالت �شركة �مع �الشر�ات�). مو�يل�س(السوق �مجال ��� �الشرا�ات �إ�� باإلضافة

  .النفطية�ال����ستحوذ�ع���حقول�النفط�الشاسعة����ا��نوب

� �ا��زائر�ب�سبة �املباشر��� ��س�ثمار��جن�� �مشار�ع �للتداب���ال��� %96انخفضت �راجع وذلك

�ي �ا��زائر�فيما �املال��جن���من�خالل�أح�ام�قانون�املالية�التكمي���لاتخذ��ا �بدخول�رأس سنة�تعلق

�خاصة� 2009 �املس�ثمر�ن �أقلقت �املجال ��ذا ��� �فالتداب���املتخذة �العاملية، �املالية ��زمة �إ�� باإلضافة

يجب�أن��أيضا. ال���يحتفظ���ا��جانب�أمام�حصة�ا��زائر����املشروع�الذي�يقيمونھ���ا�%�49سبة�

�لالس�ثمار� �الوط�� �املجلس �املباشر�إ�� ��س�ثمار��جن�� �ملفات �الوطنية�) CNI(تقدم �للو�الة ول�س

  :املوا���و�مكن�ت��يص�ذلك�من�خالل�ا��دول  ).ANDI(للتنمية��س�ثمار�

  

  

  

  

                                       

 .17- 10: ص�ص�مرجع�سبق�ذكره،،��س�ثمار��جن���املباشر����ا��زائر�واقع�وآفاقزغيب�ش�رزاد،��- 1
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  صا����س�ثمار�املباشر����ا��زائر): 11.03(جدول�رقم�

ينار�جزائري مليار�د: الوحدة  

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992    السنوات

  0.46  0.50  0.26  0.27  0.00  0.00  0.00  0.03    صا����س�ثمار

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  2.33  1.37  1.76  1.06  0.62  0.62  0.97  1.18  0.42  صا����س�ثمار

  *2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  1.206  1.51  -0.691  1.525  1.961  1.541  2.045  3.47  2.54  صا����س�ثمار

  مبالغ�تقدير�ة*

   :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع�� :املصدر

  .2017، 2016، 2015، 2010، 2008 :تقار�ر�بنك�ا��زائر -

- Bulletin Statistique De La Banque D’algerie, Juin 2006 

ا�مع�ا�عدامھ����ُيظ�ر�تطور��س�ثمار�املباشر����ا��زائر�والذي��انت��سبھ�منخفضة�جد�ا��دول 

 2016مليار�دوالر�وارتفع�قليال�سنة� -0.691بما�قيمتھ� 2015أصبح�سالبا�سنة��كما�،1995- 1993سنوات�

  .2017مليار�دوالر�سنة��01.206ومليار�دوالر��01.51لكن�بقيمة�طفيفة�ليصبح�

�ف �إوعليھ �النظم�ن �تحس�ن �تم �ما �إذا ��س�ثمار، �ع�� �محفزة �اس�ثمار�ة �ب�ئة ا��زائر�تمتلك

�دار�ة�واملالية�بما�ف��ا�املصرفية�وكذا�حل�مش�ل��را����والعقارات،�أيضا�مجاالت�الب��وكيماو�ات�

�توف���وظائف�متعددة�مباشرة� �يمك��ا �معت��ة�كما �جذب�اس�ثمارات�أجن�ية والسياحة�والصلب�يمك��ا

  .غ���مباشرةو 

 
ً
�ا��زائر- ثانيا �املباشر��� ��س�ثمار��جن�� �ال: إحصائيات ��ذا �إحصائيات��عنصر �عرض إ��

   :كما�ي�� �س�ثمار��جن���املباشر����ا��زائر

فيما� %05و��سبة� مليار�دوالر 01.54املرتبة�السادسة��عد�لبنان�واملغرب�بقيمة��ا��زائر احتلت�

و����سبة�ض�يلة�جدا�مقارنة�ببا���الدول�العر�ية�وكذا�اس�نادا��س�ثمار��جن���املباشر�الوارد�يخص�

  1 .ملا�تملكھ�الدولة�من�ثروات�وإم�انيات

�ا��زائر� �إ�� �الواردة �املشار�ع �عدد ��7.429وصل ��س�تھ �دوالر�بما �الدول� %08مليون �إجما�� من

  .بي��االعر�ية�محتلة����ذلك�املرتبة�الرا�عة�

 

                                       

  .15: ص،�2017ال�و�ت،��مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية،�املؤسسة�العر�ية�لضمان��س�ثمار�وائتمان�الصادرات، - 1
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  )مليون�دوالر(تطور�املشار�ع��س�ثمار�ة�ا��ديدة�الواردة�إ���ا��زائر�): 03.03(ش�ل�رقم�

  
  .61: ،�ص2017ال�و�ت،��مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية،�املؤسسة�العر�ية�لضمان��س�ثمار�وائتمان�الصادرات، :املصدر

مليون�دوالر� 554وقد�تطورت��س�ثمارات�الوافدة�إ���ا��زائر����السنوات��خ��ة،�لت�تقل�من�

بما�قيمتھ� 2008بالرغم�من�تحقيق�ا�أع���مستوى�ل�ا�سنة� 2016مليون�دوالر�سنة� 7429إ��� 2014سنة�

   .2014مليون�دوالر،�وأقل�مستوى�سنة� 16163

املرتبة�الثانية�عشر�بقيمة�ت�اد��ا��زائر فقد�احتلت�لتدفق��س�ثمار��جن���املباشر�و�خصوص�

��0.055ال�تذكر� ��س�تھ �ما �دوالر�أي �مقارنة�% 0.19مليون �وكذا �الدول �با�� �أمام �ض�يلة �جد ��سبة و��

�العاملية �التقر�ر�العا. بال�سبة �أصدره �ما �حسب �املوا�� �ا��دول �خالل �من �ذلك �توضيح �يمكن ل���كما

  :2017لالس�ثمار�لسنة�

  تدفقات��س�ثمار��جن���املباشر����ا��زائر�): 12.03(جدول�رقم�

مليون�دوالر�وال�سبة�املئو�ة: الوحدة  

تدفقات��س�ثمار�

  �جن���املباشر

2005-2007  

قبل��زمة� ما

  املتوسط�السنوي 

  الثابتك�سبة�مئو�ة�من�اجما���تكو�ن�رأس�املال�  2016  2015  2014  2013

2005-2007  
  ما�قبل��زمة�املتوسط�السنوي 

2014  2015  2016  

  3.2  - 1.0  1.9  5.6  1546  - 584  1507  1684  1592  نحو�الداخل

  0.1  0.2  -   0.2  55  103  - 18  - 268  55  نحو�ا��ارج

Source: united nations conference on trade and development, World Investment Report 2017, United Nations, 

Geneva, 2017, p: 222. 

مقارنة�مع�بقية��ا��أرق�التمو�ل�ا��ارجية�امل�مة�إال�فبالرغم�من�أن��س�ثمارات��جن�ية�أحد�ط

  .الدول�تبقى�ا��زائر�متأخرة����ذلك�و�و�ما�تث�تھ��حصائيات�املتوفرة

4390

714

10448

9690

3793

16163

1505

1311 1367
2377

4146

554
768

7429

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

المشاریع الواردة إلى الجزائر
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  2016ود�سم��� 2012أ�م�الدول�املس�ثمرة����ا��زائر�ما�ب�ن�جانفي�): 13.03(ل�رقم�جدو 

مليون�دوالر: الوحدة  

  عدد�الشر�ات  عدد�املشروعات  الت�لفة  الدولة

  06  06  3509  الص�ن

  01  03  3151  سنغافورة

  04  08  2247  اسبانيا

  02  02  2150  قطر

  02  02  1598  تركيا

  07  07  380  أملانيا

  01  01  350  جنوب�افر�قيا

  03  03  293  سو�سرا

  08  10  268  فر�سا

  03  04  234  اململكة�املتحدة

  31  31  1093  أخرى 

  68  77  15273  �جما��

  .61: ،�ص2017ال�و�ت،��مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية،�املؤسسة�العر�ية�لضمان��س�ثمار�وائتمان�الصادرات، :املصدر

الص�ن�تحتل�املرتبة��و���من�ب�ن�الدول�املس�ثمرة����ا��زائر��عدد�مشار�ع�ستة�وعدد�شر�ات�

�أيضا،�بت�لفة� �بت�لفة� 3509ستة مليون�دوالر�بـثالثة�مشار�ع�وشركة� 3151مليون�دوالر�تل��ا�سنغافورة

شر�ات�وثمانية�مشار�ع،�مليون�دوالر�بأر�عة� 2247واحدة،�لتنال�إسبانيا�املرتبة�الثالثة����ذلك�بت�لفة�

  .السابق�دول�كما�يو��ھ�ا��دول ثم�با���ال

ود�سم��� 2012أ�م�خمسة�شر�ات�مس�ثمرة����ا��زائر�ما�ب�ن�جانفي�): 14.03(ل�رقم�جدو 

2016  
  الشركة  الت�لفة  الدولة

  china state construction engineering corporation  3300  الص�ن

  Indorama  3151  سنغافورة

  Grupo ortiz construccion y servicios del mediterraneo  2209  اسبانيا

  Qatar petroleum (QP)  2000  قطر

  Taypa Tekstil  900  تركيا

  .61: ،�ص2017ال�و�ت،��مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية،�املؤسسة�العر�ية�لضمان��س�ثمار�وائتمان�الصادرات، :املصدر

ع���و  ،)14.03(ا��دول�رقم�ائر�ف���مب�نة����بال�سبة�أل�م�خمسة�شر�ات�مس�ثمرة����ا��ز �أما

�وال�ندسة �للبناء �الص�نية �الشركة �تأ�ي تل��ا� china state construction engineering corporation قم��ا

  .ثم�شر�ات،�اسبانيا،�قطر�وتركيا�ع���التوا���Indoramaشركة�سنغافورة�
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ود�سم��� 2012قطاعات�ما�ب�ن�جانفي�

  
  .61: ،�ص2017ال�و�ت،��مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية،

� �املس�ثمرة �املشار�ع �حيث �من ��ول �القطاع �العقارات ��عت���قطاع �ا��زائر، �البناء��� �قطاع يليھ

���� ��و�مو�� �كما �ذلك ��� �العاشرة �املرتبة �صاحب �النقل �قطاع �لي�ون �امل�سوجات �ثم �البناء ومواد

���الوقود��ا،�ال���تصدر�ا�ا��زائر�وال����انت�منذ��ستقالل�مصدر�دخل

� ��س�تھ �قيمتھ� %94.5بما �ما �ذلك ��� م��لة

�تل��ا� �ودوليا، �محليا �املحروقات �قطاع ��ش�ده ��ستقرار�الذي �عدم �من �بالرغم �دوالر، مليون

� �ب�سبة �الثمينة �واملعادن �غ���العضو�ة �الكيميائية �املواد �أن� %01.5ثم أي

وقد��انت�اسبانيا�الدولة��و���من�حيث�

17.4% � �ب�سبة �إيطاليا ثم� %16.4تل��ا

� �ا��زائر�بقيمة ��ستورد�ا �سلعة �أ�م ��الت� 7318ن �دوالر��� مليون

وكذلك�، %08.9تل��ا��الت�واملعدات�الك�ر�ائية�وأجزاؤ�ا�بـ�

الذي�أخذ�املرتبة� %03.1مليون�دوالر�أي�ب�سبة�

مليون�دوالر�محققة� 7737و���ال���تصدر�ل��زائر�بما�قيمتھ�

77

92

121

178

وسائل النقل

الغذاء والتبغ

مركبات أخرى غیر السیارات

االتصاالت

الطاقة المتجددة

المنتجات الصیدالنیة

مكونات السیارات

المنسوجات

بناء ومواد البناء

العقارات

طرق�التقليدية�لتمو�ل��ال�:ثالثالفصل�ال

قطاعات�ما�ب�ن�جانفي� 10تطور�املشار�ع��س�ثمار�ة�حسب�أ�م�): 

2016  

مناخ��س�ثمار����الدول�العر�ية،�املؤسسة�العر�ية�لضمان��س�ثمار�وائتمان�الصادرات،

� �املس�ثمرة �املشار�ع �حيث �من ��ول �القطاع �العقارات �عت���قطاع

���� ��و�مو�� �كما �ذلك ��� �العاشرة �املرتبة �صاحب �النقل �قطاع �لي�ون �امل�سوجات �ثم �البناء ومواد

ال���تصدر�ا�ا��زائر�وال����انت�منذ��ستقالل�مصدر�دخل�سلعبال�سبة�أل�م�ال

�بي��وكيمياو�ة �مواد �التقط���و�ل�ا �ومنتجات ��والز�وت ��س�تھ بما

�تل��ا� �ودوليا، �محليا �املحروقات �قطاع ��ش�ده ��ستقرار�الذي �عدم �من �بالرغم �دوالر، مليون

� ��س�تھ �بما � %�01.6سمدة �ب�سبة �الثمينة �واملعادن �غ���العضو�ة �الكيميائية �املواد ثم

وقد��انت�اسبانيا�الدولة��و���من�حيث�. جات�املوارد�الناضبةاملراتب��و����ل�ا��انت�من�نص�ب�منت

� �قيمتھ �بما �السلع ��ذه � 5009است��اد �ب�سبة �دوالر�أي 17.4مليون

  .%11.9الواليات�املتحدة�بـ�

�العكسية �ا��الة ��� �إف أما �ا��زائر�بقيمة ��ستورد�ا �سلعة �أ�م ن

يات�املاء�بما��س�تھ�
ّ
تل��ا��الت�واملعدات�الك�ر�ائية�وأجزاؤ�ا�بـ� %16.2واملفاعالت�وغال

مليون�دوالر�أي�ب�سبة� 1419الوقود�املعد�ي�والز�وت�ومنتجات�التقط���بقيمة�

و���ال���تصدر�ل��زائر�بما�قيمتھ�وقد��انت�الص�ن�الدولة�� 

121

178

232

313

630

924

1467

املشار�ع��س�ثمار�ة

 

): 04.03(ش�ل�رقم�

املؤسسة�العر�ية�لضمان��س�ثمار�وائتمان�الصادرات، :املصدر

� �املس�ثمرة �املشار�ع �حيث �من ��ول �القطاع �العقارات �عت���قطاع

���� ��و�مو�� �كما �ذلك ��� �العاشرة �املرتبة �صاحب �النقل �قطاع �لي�ون �امل�سوجات �ثم �البناء ومواد

  .الش�ل

بال�سبة�أل�م�ال

�بي��وكيمياو�ة �مواد �التقط���و�ل�ا �ومنتجات والز�وت

�تل��ا� 27238 �ودوليا، �محليا �املحروقات �قطاع ��ش�ده ��ستقرار�الذي �عدم �من �بالرغم �دوالر، مليون

� ��س�تھ �بما �سمدة

املراتب��و����ل�ا��انت�من�نص�ب�منت

� �قيمتھ �بما �السلع ��ذه است��اد

الواليات�املتحدة�بـ�

�العكسية �ا��الة ��� أما

يات�املاء�بما��س�تھ�
ّ
واملفاعالت�وغال

الوقود�املعد�ي�والز�وت�ومنتجات�التقط���بقيمة�

وقد��انت�الص�ن�الدولة�� . العاشرة����ذلك

1467

1730
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� � %�17.1سبة ��س�تھ �بما �إيطاليا �ثم �فر�سا ��ور�ا� %09.1و %12.5تل��ا �وصوال�إ�� �و�كذا �التوا�� ع��

  .%02.4ا��نو�ية�صاحبة�املرتبة�العاشرة�ب�سبة�

 
ً
�ا��زائر - ثالثا ��� ��س�ثمار��جن�� ��عيق �ال�� ا���ود�املبذولة�من�طرف��بالرغم�من :�سباب

�إال  �املباشر، ��س�ثمار��جن�� �ترقية �الطموحاتأ�ا��زائر�ألجل �مستوى �عن ��عيدة �تبقى ���ا وتكتنف�ا�،

  1:جملة�من�العراقيل�يمكن�ايجاز�ا����النقاط�التالية

�م��ا��:�ستقرار�السيا��� .1 �جعل �متعددة، �ف��ات �ا��زائر�خالل ��� �السيا��� �الوضع ضبابية

 .ة�لالس�ثمار��جن���املباشر��س�ب�تخوف�املس�ثمر�ن��جانب�من�ذلكأقل�جاذبي

�العقار .2 �قرارات�: مش�ل �منح ��� �املختصة �ال�يئات ��ستغرق�ا �ال�� �الزمنية �املدة �طول �س�ب

 .استغالل�العقارات

 .�شاشة�النظام�املصر�� .3

 .��شطة�الغ���رسمية�وغياب�سوق�منافسة��س�ب�ان�شار : القطاع�املوازي  ان�شار .4

 .الفساد��داري  .5

 .ا�عدام�الشفافية�وتف����الب��وقراطية .6

�القضا�ي .7 �النظام �يكفي�: محدودية �بما �مؤ�ل�ن �ل�سا �ا��زائري �والقضا�ي �ال�شر��� النظام

   .��ل�املنازعات�التجار�ة�الدولية�ا��ديثة

   الناضبةإم�انيات�ا��زائر����الطاقة�: املبحث�الثالث

�املحروقات، �لقطاع �ا��زائر �تبعية �عن ��عب�� ��قتصاد �الرئ�����أحادية �املصدر ��انت  �و��ا

ن�قيامھ�وا��ياره��عتمد�الشغل�الشاغل�لالقتصاد�الوط���أل املحروقات�أصبح�ترقب�أسعار��إذ. لتمو�لھ

��سعار�وانخفاض�ا �ارتفاع �ا��زائر �،ع�� �حققت �املجال�وقد ��ذا ���� �سنة �من ����افائض 2000بداية

��قتصاد �يخدم �بما �استغاللھ �تحسن �لم �إال�أ��ا ���ز��،السيولة �ف��ة �إ�� �للعودة �حسابا �تحسب ولم

   .عادت����السنوات��خ��ةوال��� 2000السيولة�ال����انت�قبل�سنة�

  احتياطات�املحروقات����ا��زائر�:املطلب��ول 

�ا �الطاقات �ع�� �ا��زائر�كث��ا �����عتمد �التنمية �وتحقيق �اس�ثمارا��ا �لتمو�ل �كأسلوب لناضبة

  :البالد،�وقد�تم�من�خالل��ذا�املطلب�التعرض�ملا�ي��

                                       

�ا��زائر�طار�القانو�ي�لالس�ثمار�عماد�إشوي،�عادل�جدادوة،� -1 ،��لية�ا��قوق�والعلوم�قانون��س�ثمار�والتنمية�املستدامة،��جن���املباشر���

 .23-21: ،�ص�ص2012د�سم��� 06و 05،�يومي�-سوق�أ�راس- السياسية،�جامعة�محمد�الشر�ف�مساعدية
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ً
�ا��زائر�-أوال �والغاز��� �النفط ��:تار�خ �الب��ول �ع�� �والتنقيب �البحث �عمليات �أو��  سنةبدأت

�عمليات�البحث�أثناء��1913 �منطقة�غل��ان�من�قبل�شر�ات�فر�سية�وال���تا�عت باإلقليم�الغر�ي�من

ا��رب�العاملية��و���بقسنطينة�والعاملة�وع�ن�فكرون�وسيدي�ع�ش�ال���لم��سفر�عن�أي�اك�شاف،�

�1952 سنةاك�شف�أول�حقل�ب��و������واد�قطر�ي�ثم�حقل�برقة�بالقرب�من�ع�ن�صا��� 1946و���سنة�

�مقابل� �والتنقيب �للبحث �اندفعت �ال�� ��جن�ية �الشر�ات �أطماع �معھ �وزادت �الب��ول �استغالل و�دأ

عد�أحد��وحا����مسعود�الذي� 1954يجلس�سنة�ضر�بة�تدفع�ل���ومة�الفر�سية،�ثم�ع���ع���حقل�إ

�والذ �العالم ��� �الك��ى �السبعة �إحا��قول �يصل �طن،طياتي �ألف �حوا�� �إ�� �سنة� ھ �تيقنتور�ن وحقل

�ا��زائري�. وزارزت�ن�1956 �الب��ول �الست��اف �تلقا�ي �سباق �جرى �التحر�ر�ا��زائر�ة �ثورة �انطالق وعند

سم�إون��س�ل�تلك�امل�مة�فصدر��شر�ع�بل��صول�ع���املوارد�املالية�ف�ان�من�الضروري�صياغة�قان

�ا��زائري " �الب��ول �" قانون ��58/1111برقم ��22/11/1958�� ����والذي �وصاغ�ا �الفر�سية ��حالم تب��

  1 :ش�ل�مواد�قانونية��عتمد�ع����سس�التالية

 وضع�نظام�لالمتيازات�يقوم�ع�����ب�ثروات�البالد؛ 

 من�� �كإعفا��م �الب��ولية ��س�ثمارات �ع�� ��موال �رؤوس �أ��اب �ل���يع ��س�يالت وضع

� �تمنح �الب��ول �ع�� �العثور �فشل �حالة �و�� �معينة �مدة �مالية�الضرائب �ومساعدات �قروض ل�م

 �ساعد�م�ع����ستمرار����البحث�والتنقيب؛

 وضع�حد�أد�ى�لإلنتاج�يتفق�وتحقيق�أك���قدر�ممكن�من�سلب�ال��وات�الب��ولية�واملالية؛ 

 حساب�الضر�بة�و�ر�اح�ع���أساس��سعار�الفعلية�و���ما�تصرح�بھ�الشر�ات�وتقل�حوا���

 ى�إ���انخفاض�العائدات�الب��ولية؛عن��سعار�املعلنة�مما�أد 20%

 � � %28.5خصم �بند �تحت �الب��ول �إنتاج �ا��قول "من �تجديد �إعادة صندوق�"أو�" احتياطي

 .ال�يدخل����حساب�الضرائب�أو��ر�اح" تجديد�املخزون

باإلضافة�إ���نصوص�تضمن�السيادة�الفر�سية�ال�املة�ع���ال��راء،�ون�يجة��ذه�ال�س�يالت�

 �� �الشر�ات �اندفعت �الطلبات �عدد �ا��زائر�و�لغت ���راء �امتيازات �ع�� �لل�سابق �ك��ى� 28جن�ية من

وعند��ستقالل��انت�فر�سا��سيطر�ع���حوا���ثل���إنتاج�الب��ول� 1958شر�ات�الب��ول�العاملية�سنة�

�الطبيعية،� �ثروا��ا �ا��زائر�ع�� �سيادة �لتؤكد �إيفيان �اتفاقية �وضعت �أن �إ�� �واستمر�الوضع ا��زائري

  .1971وصدرت�قوان�ن�التأميم�الك������فيفري�

                                       

  .441- 436 :،�ص�ص2008،�ار�الفكر�ا��ام��،��سكندر�ة،�دنظر�ة�الب��ول�سرى�محمد�أبو�العال،��- 1
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،�)أو�ك(بلد�غ���باملوارد�الطبيعية؛�و�اعتبار�ا�عضو����منظمة�الدول�املصدرة�للنفط�وا��زائر�

تحتل�ا��زائر�املرتبة�العاشرة�من�حيث�أك���احتياطيات�الغاز�الطبي���املؤكدة����العالم،�و���سادس�

�للغاز �مصدر � أك�� �املرتبة �تحتل �املؤكدة 16كما �النفط �احتياطيات �حيث ��يرادات� من و�س�ب

ال�يدروكر�ونية�القو�ة�تمتعت�ا��زائر�باحتياطي�صرف���م�أدى�إ���ظ�ور�فائض�سيولة�ف��ا،�وكذا�

 سنة��م�لتث�يت�املواد�ال�يدروكر�ونية،�ع���الرغم�من�أن�أرصدة��ل�م��ما�قد��بطت�منذ�صندوق�

�و �2013 �النفط �أسعار �انخفاض �ا��زائري�. الغازن�يجة �ا��ار�� �الدين �فإن �ذلك، �إ�� و�اإلضافة

وال�تزال�ا��زائر�غ���مستكشفة�إ���حد�كب��،�و�ناك�فرص�للشر�ات��جن�ية�لالس�ثمار����. منخفض

تمتلك�شركة�النفط�الوطنية�اململوكة�للدولة،�سوناطراك،�أك���. املشار�ع�املش��كة�إليجاد�ودا�ع�جديدة

�ما �أفر�قيا، ��� ��شركة �من �تمثل� %80يقرب �ح�ن ��� �ا��زائر، ��� �ال�يدروكر�ونات �إنتاج �إجما�� من

� �الـ ��سبة �الدولية �النفط �ف .املتبقية %20شر�ات �ا��زائر�يمإوعليھ �والغاز��� �النفط �احتياطات كن�ن

  :ما�ي��توضيح�ا�من�خالل�

  2017-2000 ا��ام�املؤكدة�عامليا����ا��زائراحتياطات�النفط�): 15.03(جدول�رقم�

مليون�برميل: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  12.200.0  12.200.0  12.200.0  12.270.0  11.350.0  11.800.0  11.314.0  11.314.0  11.314.0  �حتياطات

 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

 12.200.0  12.200.0  12.200.0  12.200.0  12.200.0  12.200.0  12.200.0  12.200.0  12.200.0  �حتياطات

Source:  

- OPEC, Annual Statistical Bullentin 2007, 2012 , 2015, 2017. 

- BP Statistical Review of World Energy 2018. 

ع���الرغم�من�تزايد��ع���اليا�سة،���ا��زائر�يتم��حتفاظ�بجميع��حتياطيات�النفطية�املؤكدة�

�البحري  �باالستكشاف �إحصائيات� .��تمام �حسب �ا��ام �النفط �احتياطيات �أن �أظ�ر�ا��دول وقد

 12.200.0مليون�برميل�إ����11.314.0حيث�انتقلت�من� 2000منظمة��و�ك��انت����ارتفاع�منذ�سنة�

� �سنة �برميل �تنمو���2017مليون ��انت �ال�� ��ك�شافات �ع�� �يدل �و�و�ما �املجال�، � .�ذا ش�دت�وقد

حيث� 2016فقط�عن�تقديرات�سنة� %0.26تقديرات�احتياطي�النفط����العالم�ارتفاعا��امشيا�ب�سبة�

،�ولم�يطرأ��غ���يذكر�ع���تقديرات�احتياطي�النفط����2017مليار�برميل������اية�سنة��1449.5بلغت�

� �قيمة �عند �احتياطا��ا �بقيت �ا��زائر�حيث �بي��م �ومن �أوابك ��� ��عضاء �و����12.2الدول مليار�برميل

  . 2000عن�سنة� %07.2مرتفعة�بما��س�تھ�. 2005نفس�التقديرات�منذ�سنة�
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� �وقد �غ���مستغلة، ���ر�ة �غاز�ة �ا��زائر�موارد �تمتلك  كما
َّ
�وق �اتفاقيات�عت �عدة سوناطراك

�ال �النفط �شر�ات �مع �غ���تقليدية،�عاون �لتطو�ر�موارد �خ دولية �ال��ك����ش�ل �الغاز�مع �ع�� اص

�ر�ة�را����ا��زائووفقا�لسوناطراك،�ال�يزال�حوا���ثل����.تقييم�ا��دوى�الفنية�والتجار�ةال��ري،�و 

  .غ���مستكشفة�إ���حد�كب��

  2017-2000 �حتياطيات�العاملية�املؤكدة�من�الغاز�الطبي������ا��زائر): 16.03(جدول�رقم�

ألف�مليون�م���مكعب�قيا���: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  �حتياطات

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  4.504.0  �حتياطات

Source: 

- OPEC, Annual Statistical Bullentin 2007, 2012, 2017. 

- BP Statistical Review of World Energy 2018. 

 

 195.87من� %�0.4ش���التقديرات�العاملية�إ���ارتفاع��حتياطي�العال���من�الغاز�الطبي���ب�سبة�

 %0.5،�ب�نما�انخفضت�ب�سبة�2015تر�ليون�م���مكعب�سنة��196.75إ��� 2014تر�ليون�م���مكعب�سنة�

��رتفاع�ب�سبة�2016سنة� �لتعاود ��195.5من��0.7%، �سنة �196.8إ���حوا����2016تر�ليون�م���مكعب

� �سنة �م���مكعب �منظمة�2017تر�ليون ��� ��عضاء �الدول �احتياطات ��غ���كب����� �يطرأ �لم �أنھ �إال ،

،�2017تر�ليون�م���مكعب�سنة��53.48إ���حوا����2016تر�ليون�م���مكعب�سنة���53وابك�مرتفعة�من�

 
ً
�إجما����حتياطي�ال�%27.2 مش�لة �احتياطات�ا��زائر�مستقرة�من �بقيت عال���للغاز�الطبي���ب�نما

  .2017-2000تر�ليون�م���مكعب�خالل�الف��ة�من� 4.504.0بما�قيمتھ� دون��غ��

  املحروقات����ا��زائر�إنتاج :الثا�ياملطلب�

 :املطلب�عن�انتاج�املحروقات����ا��زائر�وذلك�من�خالل�ما�ي�� �ع��

،�ش�دت�السوق�النفطية�تطورات�سلبية�مدفوعة�بالتغ��ات�املفاجئة����معدالت����2015سنة�

� �سنة �من �الثا�ي �النصف �منذ �أسعار�النفط ��� �حاد �انخفاض �إ�� �أدت �وال�� �والعرض ،�2014الطلب

�ومعدالت� �النفطية �التجارة �حركة �ع�� �بدور�ا �أثرت �وال�� �العاملية �النفط �أسواق ��� �تقلبات وحدوث

ش�دت�السوق�النفطية�استقرارا��س�يا�وذلك��2017وخالل�النصف��ول�من�سنة�. ي�داء��قتصاد

�مع� �أو�ك �منظمة ��� ��عضاء �الدول �إليھ �توصلت �الذي ��نتاج �خفض �اتفاق �سر�ان �بدء �مع تزامنا

� �سنة ���اية ��� �خارج�ا �من �النفط �العال���2016منت�� ��قتصادي ��داء �معدالت �استمر��عا�� �كما ،

بدأت�السوق�النفطية��ستعيد�التوازن�وذلك��2017ع،�أما�خالل�النصف�الثا�ي�من�سنة��ش�ل�متواض
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ا�ع�اسا�لقرار�تمديد�اتفاق�خفض��نتاج�مع�التحسن�����ل��ام�بھ�إضافة�إ���ارتفاع�الطلب�العال���

��قتصادي� ��داء �ومعدالت �النفطية �التجارة �حركة �ع�� �ايجا�ي ��ش�ل �ا�عكس �مما �النفط، ع��

   1.ال��الع

  2017-�2000نتاج�العاملي�من�النفط�ا��ام����ا��زائر�): 17.03(جدول�رقم�

اليوم/ألف�برميل: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  1.356.0  1.371.6 1.368.8 1.352.0  1.311.4  942.4 729.9 776.6  796.0  �نتاج

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  1.058.7  1.146.3  1.157.1  1.192.8  1.202.6  1.199.8  1.161.6  1.189.8  1.216.0  �نتاج

Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2007, 2012, 2016, 2017, 2018. 

من�ناحية��نتاج�فا��زائر�بلد�منتج�للنفط�ول�س�ملشتقاتھ،�وقد�بلغ�إنتاج�ا��زائر�من�النفط�

 ،%08م��اجعا�ب�سبة��2017سنة� 1.058.7و�ألف�برميل����اليوم�1.146.3ما�قيمتھ� 2016ا��ام�سنة�

� �سنة�كما �بداية�من �وقرار��و�ك�ب�س�2014عرف��نتاج�تراجعا قيف��س�ب�انخفاض�أسعار�النفط

و�مكن�. �نتاج،�ومن�ا��دول�يظ�ر�أن��نتاج�غ���مستقر�ف�و����انخفاض�وارتفاع����سنوات�متعددة

  :توضيح�ذلك�من�خالل�الش�ل�املوا��

  2017 إنتاج�أعضاء�منظمة��و�ك�ومن�بي��م�ا��زائر�من�النفط�ا��ام): 05.03(ش�ل�رقم�

يوم/مليون�برميل: الوحدة  

  
Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2018, p: 28. 

  

  

  

                                       

 .44و 42 ،�تقار�ر��م�ن�العاممنظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك - 1
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  2017-���2000ا��زائر� *�نتاج�العاملي�من�النفط�:)18.03( جدول�رقم

اليوم/ألف�برميل: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  1969  1992 2003 2015  1946  1852 1680 1562  1578  �نتاج

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  1540  1577  1558  1589  1485  1537  1642  1689  1775  �نتاج

Source: BP Statistical Review of World Energy 2018. 

 78إ���أك���من� 2014مليون�برميل����اليوم�سنة� 76.2ارتفع�معدل�إنتاج�النفط����العالم�من�

� �سنة �اليوم ��� �برميل �2015مليون �سنة �طفيف ��ش�ل �ال�سبة ��ذه �ارتفعت �كما ،2016 �  %0.7ب�سبة

� �سنة� 80.2لتبلغ ��� �النفط �إنتاج �معدل �انخفاض �إ�� �التقديرات �أشارت �ب�نما �اليوم، ��� �برميل مليون

اجع�أسعار�مليون�برميل����اليوم،�و�ان�ل��  79.9لتصل�إ���حوا��� %0.4عامليا�ب�سبة�لم�تتجاوز� 2017

� �أواخر�سنة �بدأ �الذي ���� 2014النفط �ال��يل �ز�ت �إنتاج ��� �تراجع �من �تبعھ �وما �ذلك ��� ��ام دور

�إ��� �للوصول �م��ا �سعيا ��نتاج �تخفيض ��� ��و�ك �دول �دور �إ�� �باإلضافة ��مر�كية �املتحدة الواليات

مليون�برميل����اليوم�سنة��23.6وقد�تراجع�إنتاج�الدول��عضاء����منظمة��وابك�من�. أسعار�عادلة

2016 � � 23.36إ�� �سنة �اليوم ��� �برميل �نحو� 2017مليون �العالم، %29.2مثلت �إنتاج �إجما�� حيث��1من

�ا��زائر� �بي��ا �من �دول �عدة ��� ��نتاج � %2.4بنحو�تراجع �برميل 1577من ��اليوم/ألف إ��� 2016سنة

كما��و�مو������. 2017-2014خالل�الف��ة�من� %3.18،�وما��س�تھ�2017سنة��اليوم/ألف�برميل 1540

  .ا��دول 

من��ل�ش�ر�موعدا�لتقديم�تقر�ر�حول�بيانات�إنتاج�النفط�ا��ام�بال�سبة� 17تم�تحديد�يوم�وقد�

  . 2للدول��عضاء����أو�ك�و�ا���املنتج�ن�من�خارج�املنظمة

  

  

  

  

                                       

شمل�النفط�ا��ام�وز�ت�ال��يل،�الرمال�النفطية��. الفرق�ب�ن�إجما���إنتاج�النفط�وإنتاج�النفط�ا��ام��و�سوائل�تكثيف�النفط�غ���ا��ام - *

الوقود�السائل�من�مصادر�أخرى�مثل�الكتلة�ا��يو�ة�ومشتقات�الفحم�����نا�س�ث�). من�الغاز�الطبي��محتوى�السائل�و�و�(والغاز�الطبي���املسال�

  https://www.eia.gov: متوفر�ع��. والغاز�الطبي��
 .136: ،�ص44،�تقر�ر��م�ن�العام�منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك - 1
 .40: ،�صنفس�املرجع�السابق -2
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  إنتاج�الغاز�الطبي������ا��زائر): 19.03(جدول�رقم�

مليون�م���مكعب�قيا���: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  86.505  84.827 88.209 89.235  82.009  82.829 80.367 78.240  83.119  �نتاج

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  91.200  91.400  83.040.7  83.295.6  79.647.3  86.454.0  82.767.0  83.900  81.426  �نتاج

Source:  

- OPEC Annual Statistical Bulletin 2007, 2012, 2016, 2017. 

- BP Statistical Review of World Energy 2018. 

�مكعب�من�الغاز�الطبي���ا��اف م��تر�ليون� 02.9 حوا���لغبغاز�الطبي���ا��زائر�منتج�كب���لل�عد�

�ب�سبة�عرف�وقد�. 2011سنة��� تراجعا��عد�أن�عرف� 2016سنة� %12.2إنتاج�الغاز����ا��زائر�ارتفاعا

� 2015 سنة طفيفا ��سنة �ب 2014مقارنة ��س�تھ ��،%0.3ما ��س�تھ �انخفاضا �حقق كتغ���ب�ن� %0.2كما

حيث� .عرف�تذبذبات�تنازلية�وتصاعدية�و�و�ما�يظ�ره�ا��دول  و�ذا�ل�س�جديدا�إذ. 2017و 2016 سنتي

�ا��ام� �النفط �إنتاج �انخفاض ��عو�ض �من �املسال �وغاز�الب��ول �الغاز�الطبي�� �إنتاج �ز�ادة تمكنت

  . 1)الز�وت�املعدنية�السائلة(وكذلك�املكثفات�) ال�يدروليكية(والك�ر�اء��ولية�

  اس��الك�املحروقات����ا��زائر :املطلب�الثالث

� �لسنة �الوط�� �الطاقة �اس��الك � 2017يتوافق �سنة �اس��الك ��ستقرار�عند�2016مع ��ع�� �مما ،

أك���مس��لك���ا�ي��لب�امل��ايد�من��سر�ال����عت�� والس�ب����ذلك��و�الط مليون�طن�م�ا���نفط 58.34

إ��� %10زاد�اس��الك�الك�ر�اء�ب�سبة�كما� .للطاقة،�والذي�عوض�انخفاض��س��الك����قطاع�صناعة

�ان�مدفوًعا�بطلب�العمالء�ع���خدمات�ا���د�العا��،�بز�ادة�. 2016 سنةساعة�مقارنة��/اواطغجي 60

� �. %20قدر�ا �الذروة �إ�� �الوصول ��� ��ستمر�الطلب �الصيف،�� � موسم � 05و�� ��شرت�2016جانفي ،

ال����انت�قابلة�. �عر�فات�جديدة�للك�ر�اء�والغاز�ع���موقع�ا�ع����ن��نت �يئة�تنظيم�الك�ر�اء�والغاز

      2005.2سنة�و�ان��ذا�أول��غي������التعر�فات�منذ�. 2016جانفي� 01للتطبيق�منذ�

  

  

                                       

1 - Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer, Algerien Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

in Gewerbe und Landwirtschaft Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure, (الطاقة�املتجددة�وكفاءة�

 .Algerie, Juli 2018, p: 15 ,( 2018استخدام�الطاقة����الصناعة�والزراعة����ا��زائر�تحليل�للسوق�املس��دف�
2- ibid, pp:14-17. 



  ���ا��زائر�قتصادطرق�التقليدية�لتمو�ل��ال�:ثالثالفصل�ال

 
188 

  2017-���2000ا��زائر�النفط��س��الكا�):20.03(جدول�رقم�

اليوم/ألف�برميل: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  309  286 258 250  239  230 221 198  191  �س��الك

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  411  411  423  401  387  370  349  327  327  �س��الك

Source: BP Statistical Review of World Energy. 

� �من �الف��ة �اس��الك� 2015-2011خالل �بمعدالت �يتعلق �فيما �متباينة �تطورات ��ناك �انت

ب�نما�تقلص���م��س��الك� فقد�ارتفع�����عض�الدول �،وابك�ولية����الدول��عضاء�لأل املنتجات�الب�

�وا��زائر �سور�ا �من ��ل �فقد�� ،�� �ا��زائر�بمعدل �اس��الك �الدول�، %01.5تراجع �حصة �بلغت كما

� �سنة ��� � �2017عضاء �يقارب � %86.3ما �مقابل �الب��ولية �املنتجات �اس��الك �إجما�� لبقية� %13.7من

�العر�ية �ا�.الدول �حصة �بقيت �كما �عند �ا��زائر�مستقرة ��� �النفط �اليوم 411س��الك ��� �برميل �ألف

  .و�و�ما�يظ�ره�ا��دول . 2017-2000خالل�الف��ة�من� %53.52محققة��غ��ا�ب�سبة��2017و 2016سن���

  2017-���2000ا��زائر� غاز�الطبي��ال�س��الكا�):21.03(جدول�رقم�

مليار�م���مكعب: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  24.4  24.3 23.7 23.2  22.0  21.4 20.2 20.5  19.8  �س��الك

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  38.9  38.6  37.9  36.1  32.1  29.9  26.8  25.3  26.2  �س��الك

Source: BP Statistical Review of World Energy. 

� �بمعدل ��رتفاع �لألوابك ��عضاء �الدول ��� �الغاز�الطبي�� �اس��الك �الف��ة� %02.5واصل خالل

2011-2015 ،� �إ�� �وصل � 07حيث �سنة ��� �اليوم ��� �نفط �م�ا�� �برميل � 2015مالي�ن مليون��06.4مقابل

امللموس�وا��زائر�من�ب�ن�الدول�ا��مس�العر�ية�ذات��س��الك� 2011برميل�م�ا���نفط����اليوم�سنة�

للغاز�الطبي��،�وذلك�يظ�ر�من�خالل�ا��دول�الذي�يب�ن��رتفاع�املستمر�الس��الك�الغاز�الطبي���خالل�

مليار�م��� 38.9إ��� 2000مليار�م���مكعب�سنة� 19.8منتقلة�من� %49بما��س�تھ��،2017-2000الف��ة�من�

كما��عد�ا��زائر�من�ب�ن�الدول�العر�ية��عضاء����أوابك�وال���وصلت�حص��م�إ���. 2017مكعب�سنة�

  . 2017من�إجما���الدول�العر�ية����سنة� 91.3%
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  املحروقات����تمو�ل��قتصاد�ا��زائري �دور : املبحث�الرا�ع

�قط��عت���ا��زائر  �ع�� �ك�� �شبھ ��ش�ل �اقتصاد�ا ��عتمد �إذ �بإمتياز، �تقليدي �طاقوي اع�بلد

املحروقات�خاصة�من�ناحية�التمو�ل�عن�طر�ق�عائداتھ�ال����عرف�تذبذبا�خاصة����السنوات��خ��ة،�

��سعار �تحسن �حالة �الصعبة� ففي �العملة �من �ا��زائر�فائضا �تحقق �املحروقات �صادرات وارتفاع

� ��ذا �خالل �ومن �عل��ا، �الطلب �وتراجع �أسعار�املحروقات �انخفاض �حالة ��� �العكس املبحث�و�حدث

  .س�تم�التطرق�إ���أ�مية�املحروقات����تمو�ل��قتصاد�ا��زائري�من�خالل�املطالب�املوالية

  أ�مية�املحروقات�����يرادات�العامة����ا��زائر�:ول طلب�� امل

�ا��باية�2017سنة��%21ارتفعت�إيرادات�امل��انية�العمومية�بما��س�تھ� ،�و�و�ناجم�عن�ارتفاع

�بحوا �املحروقات �ع�� ��55% � �يقارب �املحروقات %45و�ما �خارج �إيرادات�. لإليرادات �ارتفعت وقد

 %33.2ب�سبة�) �ر�اح�املوزعة�من�طرف�املؤسسة�الوطنية�للمحروقات+ ا��باية�الب��ولية�(املحروقات�

ع���التوا��،��س�ب�تحسن�أسعار�الب��ول��2016و 2015سن���%25و %30،��عد�انخفاض�ا�بـ2017سنة�

� �. %20ب�سبة �ب�سبة �ا���م ��� �املحروقات �لقطاع �املضافة �القيمة �انخفاض �عرفت�. %03ورغم فقد

� �لتبلغ �تزايدا �ال�لية ��يرادات �إ�� ��سبة �املحروقات � %38.4إيرادات �2017سنة �مقابل سنة� 34.9%،

،�و�ال�سبة�لتغطية�نفقات�امل��انية�ال�لية�من�1997و���السنة�ال���عرفت�أد�ى��سبة�منذ�سنة� 2016

�طر  �إ�� �لتصل �ارتفعت �فقد �املحروقات �إيرادات � %32.1ف �2017سنة �مقابل ،24.4% � و��� 2016سنة

�الف��ة،�وارتفاع�إيرادات�املحروقات�جعل�حصة��يرادات� أقل��سبة��غطية�تم����يل�ا�خالل�نفس

  .خارج�املحروقات�تنخفض�من��يرادات�ال�لية

  �ي�ل�إيرادات�امل��انية): 06.03(ش�ل�رقم�

  
  .62: ص،�2018 جو�لية،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�2017 التقر�ر�السنوي بنك�ا��زائر،� :املصدر



  ���ا��زائر�قتصادطرق�التقليدية�لتمو�ل��ال�:ثالثالفصل�ال

 
190 

�إال�أ��ا� �ع���السنوات �التدر��� �انخفاض�ا �من �و�الرغم �املحروقات �إيرادات �أ�مية �يب�ن والش�ل

�ل��زائر �ال�لية ��يرادات �ع�� �امل�يمنة � .تبقى �أما �النفطية �الضرائب �من ��يرادات تجاوزت�فقد

��التوقعات �إ. مليار�دينار�26.5بمبلغ �ذلك �املواردوأدى �ضبط �صندوق �تمو�ل �ز�ادة ���� �بلغ  115.8الذي

� �دينار��� � 453.2و 2001 سنةبليون �دينار��� � 2000 سنةبليون ��ثار�السلبية �من صدمات�للل��د

  .ا��ارجية

 2017- 2000 املحروقات�من��يرادات�العامة�تإيرادا�سبة�): 22.03(جدول�رقم

ار�دينار�جزائري ملي: الوحدة  

  �يرادات�  البيان

  العامة

�يرادات�خارج�

  املحروقات

إيرادات� %ال�سبة�املئو�ة�

  املحروقات

 % ال�سبة�املئو�ة

2000  1578.1  364.9  23.1  1213.2  76.9 

2001  1505.5  488.5  32.4  1001.4  66.5  

2002  1603.3  595.2  37.1  1007.9  62.9  

2003  1966.6  616.4  31.3  1350.0  68.6  

2004  2229.7  652.5  29.3  1570.7  70.4  

2005  3082.6  724.2  23.5  2352.7  76.3  

2006  3639.8  840.5  23.1  2799.0  76.9  

2007  3687.8  883.1  23.9  2796.8  75.8  

2008  5111.0  1022.1  20.0  4088.6  80.0  

2009  3676.0  1263.3  34.4  2412.7  65.6  

2010  4392.9  1487.8  33.9  2905.0  66.1  

2011  5790.1  1810.4  31.3  3979.7  68.7  

2012  6339.3  2155.0  34.0  4184.3  66.0  

2013  5957.5  2279.4  38.3  3678.1  61.7  

2014  5738.4  2349.9  41.0  3388.4  59.0  

2015  5103.1  2729.6  53.5  2373.5  46.5  

2016  5110.1  3329.0  65.1 1781.1 34.9 

2017  6182.8  3810.3  61.6  2372.5  38.4  
 .بنك�ا��زائرتقار�ر��من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

ليبلغ� 2009ش�دت�حصة�إيرادات�املحروقات�من��يرادات�العامة�انخفاضا�م��وظا�منذ�سنة�

� �سنة �دنيا � %38.4و %34.9بـ 2016مستو�ات �2017سنة ،� �لسنة �العاملية �املالية ��زمة  �2008س�ب

�ن�يجة�و  �عليھ �الطلب �عن �الغر�ي �العالم �ل��اجع �نظرا �الدولية ��سواق ��� �أسعار�املحروقات انخفاض

   .الكساد�الذي�حدث
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  أ�مية�املحروقات����الصادرات�ا��زائر�ة: ا�ياملطلب�الث

  :التاليةعناصر�ال �إ�معا��ة��ذا�املطلب�من�خالل�تقسيمھ�يمكن�

 
ً
الطلب�ع���املنتجات�النفطية����ا��زائر�قد�انخفض�سنة� :الطلب�ع���النفط����ا��زائر�-أوال

�ما��س�تھ��19.5بمقدار� 2016 . 2011و�و�أول�انخفاض�ل�ا�منذ�سنة�، %04.7ألف�برميل����اليوم�أي

�ن�يجة�تزايد�استخدامھ����قطا���ال�املنتوج��ك���اس��و�و�ان�الديزل�
ً
النقل�والصناعة،�كما�تزايد� ا

�م��وظ ��ش�ل �الغازول�ن �اس��الك
ً
�ضغوطات�. 1أيضا �من �العال�� �النفط �سوق �يمر�بھ �ملا �راجع وذلك

  .وكذا�تباطؤ�معدالت�النمو��قتصادي�العاملية

  2017 الطلب�ع���النفط�من�أعضاء�أو�ك): 07.03(ش�ل�رقم�

  
Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2018, p: 52. 

يالحظ�أن��،2008-2000الطلب�العال���ع���النفط����ا��زائر�خالل�الف��ة��تمع�غياب�إحصائيا

وه�سنوات��زمة�العاملية�ثم�واصل��رتفاع�لينخفض�سنة� 2010الطلب�عاد�للتحسن�و�رتفاع�سنة�

  .كما�ب�نھ�ا��دول  2017ھ�سنة�بصورة�طفيفة�ليحقق�أع���مستو�ات 2016

  الطلب�العاملي�ع���النفط����ا��زائر): 23.03(جدول�رقم�

يوم/برميل 1000: الوحدة  

 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

 422.0  399.0  418.5  389.5  376.8  351.1  329.5  343.6  315.4  الطلب

Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2014, 2016, 2017, 2018. 

 
ً
�املوارد�- ثانيا �ضبط �أثر�: صندوق �من �التخفيف �أجل ��سي���" الصدمات"من �ع�� ا��ارجية

2000 سنةالسياسة�املالية،�أ�����صندوق�تنظي���لإليرادات�بموجب�قانون�املالية�التكمي���ل
يفتح�: "2

                                       

 .45: ،�ص43تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�منظمة��قطار�العر�ية�املصدرة�للب��ول�أوابك،��- 1
تكمي���املتضمن�قانون�املالية�ال 2000ن�جوا 27املؤرخ���� 02- 2000من�القانون�رقم� 10املادة�رقم� ،37العدد� ،37 ا��ر�دة�الرسمية،�السنة�- 2

 .07: ،�ص2000جوان� 2000�،28لسنة�
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�عنوان�صندوق�ضبط�املوارد،�يقيد�����ذا� 302-���103كتابات�ا��ز�نة�حساب�تخصيص�خاص�رقم�

  :سابا��

 باب��يرادات��� : 

�املتوقعة� -  �تلك �ع�� �ألسعار�املحروقات �أع�� �مستوى �عن �الناتجة �ا��بائية �القيم فوائض

 ضمن�املالية؛

 .�ل��يرادات��خرى�املتعلقة��س���الصندوق  - 

 باب�النفقات���: 

 ضبط�نفقات�وتوازن�امل��انية�املحددة�عن�طر�ق�قانون�املالية�السنوي؛ - 

 .الدين�العمومي�تخفيض - 

و�شارك��ذا�الصندوق�املشار�. والوز�ر�امل�لف�باملالية��و��مر�بالصرف�الرئ�����ل�ذا�ا��ساب

 .���1دفع�أصل�الدين�العام�و���تمو�ل�ال��ز����ا��ز�نة )FRR( إليھ�باالختصار

  2015-2000تطور�رصيد�صندوق�ضبط�املوارد�): 24.03(جدول�رقم�

مليار�دج: الوحدة  

  2015 توقعات  2014  2013-2000 تراكمات  

  3489710  2771892  8715068  رصيد�الصندوق������اية�السنة

  4429290  5284848  5563511  تمو�ل���ز�ا��ز�نة�العمومية

Source: Ministere Des Finances, Note de Présentation du Projet de la Loi de Finances complémentaire pour 

2011, p: 19. 

�صندوق�ضبط�املوارد������اية� � 2015 سنةبلغ�رصيد مليار�دج�أو�ما��س�تھ� 4429290ما�قيمتھ

مليار�دج� 5284848حيث��انت�قيمتھ� 2014من�الناتج�املح����جما���وقد�انخفض�عن�سنة� 23.4%

� �قدره � 855558بانخفاض �سنة �منذ �ال��اكمات �عن �نا�يك � 2000مليار�دج �غاية �بلغت� 2013وا�� وال��

  .مليار�دج،�وقد��ان�انخفاض�أسعار�النفط�املس�ب�الرئ��������انخفاض��ذا�الرصيد 5563511

�السعر� �ب�ن �الفرق �عن �الناتجة ��ضافية �النفطية �الضر�بة �إيصاالت �الصندوق ��ذا و�مول

دوالرا� 19و�� 2001و� 2000و�ان�السعر�املرج���مل��اني���. السعر�الفع���للسنةاملرج���للنفط�ومتوسط�

بمبلغ�كب����للنفط�إ����غذية�الصندوق وقد�أدى�الوضع�ا��يد�. دوالرا�لل��ميل�ع���التوا�� 22لل��ميل�و�

ل�مقابل�سعر�مرج���قدره�دوالرا�لل��مي 28حيث�تجاوزت�أسعار�النفط� 2000 سنة���) مليار�دينار 453(

                                       

1 - Ministere Des Finances, Note de Présentation du Projet de la Loi de Finances pour 2015, p: 15. 
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 22مليار�دينار�إ����ذا�الصندوق؛�و�ان�السعر�املرج����115.8أيضا،�تم�تحو�ل� 2001 سنةو��� ا،دوالر  19

ش�د��قتصاد�وقد��.��ميلدوالر�لل 24.8 لتمو�ل�التكمي���مقارنة��سعر��ميل����مشروع�قانون�الل دوالر

� �من ��ول �النصف ��� �نموا ��2016 سنةا��زائري ��3.6%بمعدل �بـ � %03.9مقارنة وتم��2015 سنة��

��نفاق�العام �مستوى �ورفع �ا��اد����أسعار�النفط�بز�ادة�إنتاج�ال�يدروكر�ونات . �عو�ض��نخفاض

� �يفوقا �اللذان �ا��ار�� �وا��ساب �املوازنة ���زا �وأما �والبطالة، �معدال�الت��م �ارتفع ��10%كما
ً
أصال

 
ً
�ارتفاعا �مدى. فازدادا �النمو�ع�� �ي�باطأ �أن �س�وُ�توقع �الثالث �إ�� �املالس�ت�ن �تطبيق�و  .ةوالينوات مع

ا���ومة�إجراءات�ضبط�أوضاع�املالية�العامة�القت�ا���ومة�صعو�ة����تنفيذ�التداب���املالية�العامة�

����نفاق� %09ض�ب�سبة�يخفتوتدعو��ذه�املوازنة�إ��� 2016املنصوص�عل��ا����قانون�املوازنة�لسنة�

��� 36%عائدات�الضر��ية�ع���أساس�ز�ادة�ب�سبة����ال %04،�وز�ادة�ب�سبة�)معظمھ�����س�ثمارات(

� �ملكية ����يل �وع�� �الك�ر�اء �ع�� �الضرائب �وز�ادة �. السياراتأسعار�الب��ين
ً
�أيضا �املوازنة وتخول

ت�أسعار�النفط�إ���ما�دون�املتوسط�نزلخر�����نفاق�إذا�ض�آيخفتلسلطات�املالية�صالحية�إجراء�ل

�عن�صالحية�
ً
،�2016سنة� لكن����الر�ع��ول�من. مر�ق��اض�من�ا��ارج�إذا�لزم�� املف��ض،�فضال

مقارنة�بالف��ة�نفس�ا�من�السنة�ال���سبق��ا،�مما� %60ش�د��نفاق�ا���ومي�طفرة��ائلة�ارتفع�بحوا���

ُيتوقع�أن�ي�باطأ�إجما���الناتج�املح��� .ينم�عن�صعو�ات����تطبيق�إجراءات�ضبط�أوضاع�املالية�العامة

 ���2017عامي� 2018. سنة��� 02.6%وأن�ينخفض�أك���إ����2016 سنة��� %03.6ا��قيقي�ليصل�إ���

ستؤدي�الز�ادة�الكب��ة�ال���ستطرأ�ع���ناتج�ال�يدروكر�ونات�مع�بدء��نتاج�����بار�النفطية��2018و

�ا �القطاعات �ع�� �سعر�النفط ��� �املتوقع �لل��اجع ��ثر�السل�� �تخفيف �إ�� �غ���ا��ديدة ��قيقية

  1.النفطية

  

  

  

  

  

  

  

                                       

1   - Algeria-MEM-Fall 2016, Available on: http://pubdocs.worldbank.org  
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ً
  :الصادرات�النفطية����ا��زائر�- ثالثا

 2017- �2000سبة�الصادرات�النفطية�من�الصادرات�ال�لية�): 25.03(جدول�رقم

مليون�دوالر: الوحدة  

الصادرات�خارج�  الصادرات�ال�لية  البيان

  املحروقات

صادرات� %ال�سبة�املئو�ة�

  املحروقات

 % ال�سبة�املئو�ة

2000  21651  590  2.7  21600.0  99.76 

2001  19091  560  2.9  18531.9  97.07  

2002  18700  591  3.2  18109.2  96.83  

2003  24465  477  1.95  23993.2  98.05  

2004  32208  660  2.05  31550.2  97.95  

2005  46495  907  1.95  45587.9  98.05  

2006  54791  1183  2.16  53608  97.84  

2007  60916  1311  2.15  59605  97.85  

2008  79146  1954  2.47  77192  97.53  

2009  45477  1066  2.34  44411  97.66  

2010  57762  1619  2.80  56143  97.20  

2011  73802  2140  2.90  71662  97.10  

2012  72620  2048  2.82  70571  97.18  

2013  65823  2161  3.28  63662  96.72  

2014  61172  2810  4.59  58362  95.41  

2015  35138  2057  5.85  33081  94.15  

2016  29698  1781  6.00 27917.5 94.00 

2017  34569  1367  4.00  33202  96.00  
�ع��: املصدر �باالعتماد �الباحثة �إعداد �س�تم���: من �والتقار�ر�السنو�ة، �الثالثية ��حصائية �ال�شرات �ا��زائر، �جوان�2008د�سم����،2007بنك ،

  .2017،�س�تم���2016،�نوفم���2014،�نوفم���2016،�مارس�2013،�مارس�2011

��� %�98سبة�مرتفعة�جدا�جاوزت��ت�سبة�الصادرات�من�املحروقات�إ���إجما���الصادرات�مثل

��العديد�من�املرات �يث�ت�أن ��قتصادي�و�و�ما �ال�شاط ����ا��زائر��و�امل�يمن�ع�� قطاع�املحروقات

،�كما�تمثل�الضرائب�النفطية�2004من�صادرات�السلع�وا��دمات�سنة� %92.1حيث��غطي�ما��س�تھ�

 2004سنة�،�ش�د�قطاع�النفط�والغاز�أد�ى�نمو�لھ����2001 سنةست�ناء�إو� .ثل���إيرادات�م��انية�ا��زائر

ومع�تحسن��سعار����سوق�الطاقة�الدولية�فقد�توسع���� %03.3،�حيث�ارتفع�ب�سبة�1997سنة�منذ�

مما�عوض�الضعف�ال�س���حيث�ارتفع�متوسط�أسعار�ال�يدروكر�ونات�السائلة��%23.8قيمتھ�ب�سبة�

� ��%37.3ب�سبة �ب�سبة �الغاز�ة �التصدير�%09.9وال�يدروكر�ونات �عائدات �ارتفاع �إ�� �أدى كما��1.مما

                                       

1 - Banque d'Algérie, Rapport 2004, Evolution Economique Et Monetaire En Algerie, Juillet 2005, p: 30. 
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 ���2017سنة��%02.18بـ�) TEP(انخفض���م�املحروقات�املصدرة�مقاسا�بما��عادل�طن�من�الب��ول�

�با 4.32%- ( �بـ �وز�ادة �السائلة �للمحروقات �خص��%0.3ل�سبة �وقد �الغاز�ة �للمحروقات بال�سبة

  ).%02.1-واملواد�املكررة��%22.8-�نخفاض����املحروقات�السائلة��ل�املنتجات�م��ا�الغاز�املكثف�

  صادرات�النفط�ا��ام�العاملية����ا��زائر): 08.03(ش�ل�رقم�

  
Source: OPEC Annual Statistical Bulletin 2007, p: 81. 

وال����انت�����2007-1987ا��زائر�العاملية�من�النفط�ا��ام�خالل�الف��ة��ل�صادراتش�ظ�ر�اليُ 

�السنوات ��عض ��� �انخفاض�ا �مستمر�مع �أسعار�املحروقات��.ارتفاع �بتذبذب �الوثيق �الرتباط�ا وذلك

  .عامليا

  ا��زائرصادرات�النفط�ا��ام�العاملية����): 26.03(جدول�رقم�

يوم/برميل�ألف�:الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  841  1253  947.2  970.3  893.2  741.0  566.2  441.5  461.1  الصادرات

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  632.6  668.3  642.2  622.9  744.0  808.6  842.9  709  747  الصادرات

Source: OPEC Annual Statistical Bulletin: 2006, 2009, 2012, 2016, 2018. 

� �من �الف��ة ��2016-2007أما �رقم �ا��دول �خالل �تظ�ر�من �انخفاضا�)26-03(فإ��ا �عرفت �حيث ،

� ��2008سنة �سنة �انتعشت �أن �إ�� �انخفاض�ا �وواصلت �املالية �لألزمة �راجع �واصلت��2011وذلك ثم

  .2016و �2015نخفاض�ل��تفع�مجددا�عامي�

للسنة�الثالثة�ع���التوا���و  2008و���سنة� حروقات����ر�ود،دخل�قطاع�امل 2006اعتبارا�من�سنة�

� �ب�سبة �تدنت �حيث �املحروقات، �لقطاع �املضافة �القيمة ��عدما� %02.3ت�ناقص �ا���م �أساس ع��

وقد�عاد�السعر�السنوي�للب��ول�للتحسن�. ���2006سنة� 02.5%و ���2007سنة� %0.9تراجعت�ب�سبة�

دوالر�لل��ميل���� 74.95من� %���33.4السوق�العاملية�وواصل�ذلك،�حيث�ارتفع�بال�سبة�ل��زائر�ب�سبة�
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ل�ي�تبلغ� %29.5مما�سمح�بارتفاع�عائدات�املحروقات�ب�سبة� 2008دوالر�لل��ميل�سنة��99.97إ��� 2007

ن�التوسع��قتصادي����إوعليھ�ف. %02.4م�من�تراجع�الكميات�املصدرة�ب�سبة�مليار�دوالر�بالرغ 77.2

��عت���املحدد�الرئ������س�ب�وزنھ�الرا��� 2008سنة� مقيد�باألداء�امل��ل����قطاع�املحروقات�الذي

  1.���إجما���الناتج�الداخ��

  أ�مية�املحروقات����تمو�ل��قتصاد�ا��زائري : الثاملطلب�الث

  :يمكن�معا��ة��ذا�املطلب�من�خالل�استعراض�العناصر�التالية

 
ً
  تطور�أسعار�الب��ول�وأثر�ا�ع����قتصاد�ا��زائري  -أوال

،�مما�أدى�إ���ز�ادة��2017عد�س�ت�ن�من��نخفاض�املتواصل�انتعشت�أسعار�الب��ول����سنة�

- ، %43.4-�عد�انخفاض�ا�بما��س�تھ� %18.9بواقع� 2016قيمة�الصادرات�من�املحروقات�مقارنة��سنة�

15.6% � ��2016و 2015سن�� �من �املحروقات �من �الصادرات �فانتقلت �التوا��، ��� مليار�دوالر 27.92ع��

� � 2016سنة �يقارب �ما � مليار�دوالر 33.20إ�� �خارج�2017سنة �الصادرات �قيمة �متوسط ��ان �كما ،

�� �الكب���لتنوع �الضعف �ع�� �يدل �ما �جدا �منخفضا �مصادر�املحروقات �تنوع �وقلة �ا��زائري قتصاد

  .تمو�لھ�ا��ارجية

  ���ا��زائر تطور�أسعار�الب��ول�ا��ام): 27.03(جدول�رقم�

دوالر�أمر��ي�للوحدة: الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  99.9  74.9  65.7  54.6  38.5  29.0  25.2  24.3  23.12  السعر

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  52.51  45.0  53.1  100.2  109.0  111.0  112.9  80.2  62.3  السعر

،�2017،�مارس�2012،�مارس�2008،�د�سم���2007بنك�ا��زائر،�ال�شرة��حصائية�الثالثية،�س�تم���: من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

  .2017س�تم���

- https://www.statista.com, 09-05-2018, 09: 04 pm. 

�والطلب �النمو�العال�� �انتعاش ��،مع �سنة �العاملية �السوق ��� �أسعار�املحروقات  2010تحس�ت

وارتفع� 2009دوالر�سنة� 62.26دوالر�مقابل� 80.15بواقع� %28.7حيث�ارتفع�سعر�برميل�الب��ول�ا��ام�بـ�

،�BTUل�ل�مليون�وحدة�حرار�ة�بر�طانية� 06.6دوالر�مقابل� ���08.4حدود� %27.3متوسط�سعر�الغاز�بـ�

                                       

  .42-41: ،�ص�صسبق�ذكرهمرجع�،�2008التقر�ر�السنوي��،بنك�ا��زائر�- 1
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� �إ�� �الصادرات �قيمة �رفع ��سعار�من �ارتفاع �مكن � 65.12حيث �سنة �قدر�2010مليار�دوالر��� �بارتفاع ،

26.4%.1  
دوالر�لل��ميل�سنة� 54إ���ما�يقارب� 2016دوالر�لل��ميل�سنة� 45ارتفاع�متوسط�سعر�الب��ول�من�

،��ان�أحد�أسباب�ارتفاع�إيرادات�م��انية�الدولة�ترافقا�مع�شبھ�استقرار�للنفقات�العمومية�حيث�2017

� �ال��ز�من � %12.6انتقل �سنة �الداخ�� �الناتج �إجما�� � 2016من �الداخ��� %06.4إ�� �الناتج �إجما�� من

� �ال�. 2017سنة �السنوات �ال��ز��� ��ذا �و�ان �سنة �سبقت �من� �2017 ��قتطاعات �طر�ق �عن يمول

  .تم�تمو�لھ�من�خالل�التمو�ل�غ���التقليدي 2017صندوق�ضبط�املوارد�و���سنة�

  �ي�ل�نفقات�التج���): 28.03(جدول�رقم�

  .%: الوحدة

  2013  2014  2015  2016  2017  

  0.97  0.99  3.8  4.5  0.15  الطاقة�واملناجم

  0.97  0.99  3.8  4.5  0.15  ك�ر�ة�وتوز�ع�الغاز

  .تقار�ر�بنك�ا��زائر: املصدر

�عت���نفقات�التج����ا��اصة�بقطاع�الطاقة�واملناجم�أقل��سبة�ضمن�أنواع�نفقات�التج����ك�ل�

: و���خاصة�فقط�بالك�ر�ة�وتوز�ع�الغاز�ب�نما��انت�ال�سب��خرى��اآل�ي 2017سنة� %0.97وال���بلغت�

)� �املائية �واملوارد � ،07.9الفالحة �و�دار�ة ��قتصادية �التحتية �-ال��بية ،35.5الب�� �الب���05الت�و�ن ،

  .2017سنة� %)20،�نفقات�أخرى�20.4السكن� ،04.2التحتية��جتماعية�والثقافية�

،�تمت��غطية�جزء�2017مليار�دينار�سنة� 1662.3تولد�احتياج����التمو�ل�بموجب�رصيد�امل��انية�قدره�

ار�دينار�و�و�ما�تبقى����صندوق�ضبط�املوارد�الذي�اس�نفذ��ليا�باإلضافة�ملي 784منھ�باقتطاع�قدره�

  .إ���تمو�ل�مصر���من�طرف�بنك�ا��زائر����إطار�التمو�ل�غ���التقليدي

                                       

  .28-27: ،�ص�ص2011،�جو�لية�،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر2010 التقر�ر�السنوي بنك�ا��زائر،��- 1



  ���ا��زائر�قتصادطرق�التقليدية�لتمو�ل��

198 

بالدوالر�( 2017إ����2000متوسط�أسعار�النفط�ا��ام�السنو�ة�من�أو�ك�من�

  
Source: https://www.statista.com, 09-05

�السا�عة� �للسنة �املضافة �قيمتھ �تراجعت �إذ �نموه �املحروقات �قطاع ��ستأنف لم

�و�روز�العروض� �العال�� �ب�باطؤ�نمو��قتصاد �متأثرا �ا���م، �حيث من

�ب�سبة� �ا��ام �سعر�الب��ول �متوسط �انخفض �حيث �الغاز�ال��ري، �استغالل �عن �الناتجة ا��ديدة

،�ومع�ذلك�عّوض�ال��اجع�2010دوالر����

� �ب�سبة �سعر�الغاز�الطبي�� ��%11.5رتفاع �إ�� دوالر�ل�ل��11.30ليصل

� �70.5714إ����%01.52-مليون�وحدة�حرار�ة�بر�طانية�و�و�ما�أدى�إ���انخفاض�طفيف�����يرادات�بـ
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طرق�التقليدية�لتمو�ل��ال�:ثالثالفصل�ال

متوسط�أسعار�النفط�ا��ام�السنو�ة�من�أو�ك�من�): 09

)�مر��ي�لل��ميل

05-2018, 09: 04 pm. 

�السا�عة��2012 �للسنة �املضافة �قيمتھ �تراجعت �إذ �نموه �املحروقات �قطاع ��ستأنف لم

� �ب�سبة �التوا�� �و�روز�العروض��%03.4ع�� �العال�� �ب�باطؤ�نمو��قتصاد �متأثرا �ا���م، �حيث من

�ب�سبة� �ا��ام �سعر�الب��ول �متوسط �انخفض �حيث �الغاز�ال��ري، �استغالل �عن �الناتجة ا��ديدة

دوالر�����80.15و�2011دوالر�����112.94دوالر�مقابل��111.05

�ا�� �بالب��ول �جزئيا �إام �ب�سبة �سعر�الغاز�الطبي�� رتفاع

� مليون�وحدة�حرار�ة�بر�طانية�و�و�ما�أدى�إ���انخفاض�طفيف�����يرادات�بـ

                                       

  .39: ،�صمرجع�سبق�ذكره،�2012التقر�ر�السنوي�
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09.03(رقم� ش�ل

� �سنة ��2012

� �ب�سبة �التوا�� ع��

�ب�سبة� �ا��ام �سعر�الب��ول �متوسط �انخفض �حيث �الغاز�ال��ري، �استغالل �عن �الناتجة ا��ديدة

111.05إ����01.89%

�سعر  �ا����� الب��ول

� مليون�وحدة�حرار�ة�بر�طانية�و�و�ما�أدى�إ���انخفاض�طفيف�����يرادات�بـ

  1.مليار�دوالر

  

  

  

  

                                      

التقر�ر�السنوي��بنك�ا��زائر،�- 1
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ً
 أ�مية�املحروقات����نمو�الناتج�املح����جما���ل��زائر - ثانيا

  2017-�2006سبة�ا��باية�الب��ولية�من�الناتج�الداخ���ا��ام�): 29.03(جدول�رقم�

مليار�دينار: الوحدة  

الناتج�الداخ���  البيان

  ا��ام

ا��باية�الب��ولية�من�

  الناتج�الداخ���ا��ام

ال�سبة�

% 

2000  4123.5  1616.3  39.20  

2001  4227.1  1443.9  34.16 

2002  4522.8  1477.0  32.66  

2003  5247.5  1868.9  35.61  

2004  6150.4  2319.8  37.72  

2005  7563.6  3352.9  44.33  

2006  8514.8  3882.2  45.6  

2007  9366.6  4089.3  43.7  

2008  11090.0  4997.6  45.06  

2009  10034.3  3109.1  31.0  

2010  12034.5  4180.4  34.7  

2011  14526.6  5242.1  36.1  

2012  16208.7  5536.4  34.2  

2013  16643.8  4968.0  29.8  

2014  17205.1  4657.8  27.1  

2015  16591.9  3134.3  18.9  

2016  17406.8  3025.6  17.39  

2017  18906.6  3608.8  19.1  
�ع��: املصدر �باالعتماد �الباحثة �إعداد �س�تم���: من �والتقار�ر�السنو�ة، �الثالثية ��حصائية �ال�شرات �ا��زائر، �د�سم���2007بنك �جوان�2008، ،

 .2017،�س�تم���2016،�نوفم���2016،�مارس�2014،�نوفم���2013،�مارس�2011
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  تطور�إجما���الناتج�الداخ��): 10.03(ش�ل�رقم�

  
  .14: ،�ص2018جو�لية�،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�2017السنوي�بنك�ا��زائر،�التقر�ر�: املصدر

 ومنمليار�دينار� 17406.8حيث�بلغ�الناتج�املح��� 2016سنة��س�يا� بقي�ال�شاط��قتصادي�قو�ا

�ا���م �� %03.3بـ قدر حيث �مقارنة �طفيف �تراجع ���  2015سنة
1� �قطاع�، ��شاط �انتعاش �ظل و��

و�الرغم�من��و��ا�تفوق�تلك� %03.8املحروقات�ألول�مرة�منذ�عشر�ة،�بلغ�النمو��قتصادي�ا��قيقي�

� �إفر�قيا �وشمال ��وسط �الشرق �منطقة �دول ��� � ،%02.3امل��لة �تبقى �أ��ا ����أإال �امل��لة �من قل

،��س�ب�2017ب�نما�تباطأ�ال�شاط��قتصادي�الوط���سنة� .%04.0البلدان�الناشئة�والنامية�واملقدرة�بـ�

لكن�نمو� %01.6ال��اجع�القوي�لوت��ة�توسع�قطاع�املحروقات�ولم�ينمو�من�حيث�ا���م�إال�بما��س�تھ�

كما�أن�. 2016سنة� %02.3مقابل� %02.6ليبلغ� %0.3إجما���الناتج�الداخ���خارج�املحروقات�اك�سب�

أي�ما� %11.7فعت�إ���النمو�الطفيف����قطاع�املحروقات�لم�ي��بھ�تحسن�����سبة�البطالة�ال���ارت

� ���01.44عادل �مقابل �العمل �عن �عاطل � %10.5مليون �الفالحة��2016،2سنة �قطاع ��سا�م �لم ب�نما

� ��س�تھ �بما �إال �البحري �والصيد �البناء� %06.7والغابات �قطاع �سا�م �كما �املحروقات �النمو�خارج ��

�الب��ول �العمومية �و�شغال �ا��دمات �فيھ �بما �والري �العمومية �الناتج�و�شغال �إجما�� ��� �نموا ية

� �����شغيل����2017سنة� %24.4الداخ���خارج�املحروقات�بـ �مسا�ما �القوى�العاملة،�وقد� 17%، من

  .من�إجما���الناتج�الداخ�� %16.8سا�م�قطاع�ا��دمات�املسوقة�وغ���املسوقة�بـ�

                                       

 .21: ص ،مرجع�سبق�ذكره ،2016 السنوي  التقر�رك�ا��زائر،�بن - 1
 .14: ص،�مرجع�سبق�ذكره،�2017 السنوي  التقر�ربنك�ا��زائر،� -2
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  نمو�قطاع�املحروقات): 11.03(ش�ل�رقم�

  
  .20: ،�ص2018 جو�ليةالتطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،��،2017التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،� :املصدر

� �سنة ��2016 � �بلغ �الذي �املحروقات، �قطاع ��شاط ��� �التوسع �بقوة �عشر� %0.2تواصل �عد

 07.5سنوات�من��نكماش�املستمر،�مما�سا�م����رفع�القيمة�املضافة�ا��قيقية�لقطاع�املحروقات�بـ�

� �لتبلغ �مئو�ة ��نتاج� .%07.7نقطة ��� ��نخفاض �إ�� �املحروقات �قطاع ��� ��قتصادي �ال�شاط ليعود

� �السنوات �خالل ����يلھ �تم � 2014- 2006الذي �املضافة �القيمة ��� �نمو�سل�� �مع� %03.0- مع ترافقا

� �النمو��جما�� ��� �سلبية �ا�%32.4-مسا�مة �إجما�� ��� �املحروقات �قطاع �حصة �ارتفعت �ح�ن لناتج���

� �من �منتقلة ��س�� � %17.4الداخ�� � 2016سنة � %19.1إ�� ��سعار� 2017سنة �الرتفاع �ن�يجة و�ذا

�للب��ول �. العاملية �املحروقات �لقطاع �املضافة �القيمة �بلغت �قدر�ا��3608.8وقد �بز�ادة مليار�دينار،

� 2016مقارنة��سنة� 19.3% من�متوسط�سنوي��منتقلة %20.3ن�يجة�تحسن�أسعار�التصدير�للب��ول�بـ

� ��45قدره �سنة � 2016دوالر�لل��ميل � 54.1إ�� �سنة �أسعار�التصدير�2017دوالر�لل��ميل �متوسط �واتبع ،

� �مك�سبا ��تجاه �نفس �الغاز�ة � %18.9للمحروقات �بر�طانية��05.09ليبلغ �حرار�ة �وحدة �مليون ل�ل

)BTU (� �مقابل �للغاز�الطبي�� �حرار �04.29بال�سبة �وحدة �مليون �دوالر�ل�ل �بر�طانية سنة�) BTU(�ة

2016.  

،�باإلضافة�إ����نخفاض�ا��اد����2014كما�نتج�عن��رتفاع�القوي�للواردات�من�السلع����سنة�

إ���أول���ز�منذ�أوائل�سنة� ،%55.1- 2016و 2015أسعار�الب��ول�والصادرات�من�املحروقات����سنة�

��� من�إجما���الناتج�الداخ�� %16وعات�يفوق����ا��ساب�ا��اري�والرصيد��جما���مل��ان�املدف 2000

،�2014- 2011دوالر�لل��ميل�ب�ن� 100،�ع���الرغم�من�مستو�ات�عالية�ألسعار�النفط�قار�ت�2016و 2015

وكذا�الصادرات�من�املحروقات�بتقليص�ال��ز� %20.2بـ� 2017وقد�سمح�ارتفاع�أسعار�الب��ول����سنة�
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� �إ�� �ا��اري �ا��ساب �ما� ��12.6% �مرتفعا �ال��ز�يبقى �مستوى �أن �إال �الداخ�� �الناتج �إجما�� من

  .�ستوجب�ج�ود�إضافية�لضمان�استمرار�ة�م��ان�املدفوعات

  مسا�مة�قطاع�املحروقات����نمو�إجما���الناتج�الداخ��): 12.03(ش�ل�رقم�

  
  .20: ،�ص2018 جو�لية،�التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�2017بنك�ا��زائر،�التقر�ر�السنوي� :املصدر

� �ليبلغ �املحروقات �لقطاع �املضافة �القيمة �انخفضت �ا��ار�ة �القيمة مليار�دينار� 3025.6حسب

� � 3134.2مقابل �ن�يجة� 2015مليار�دينار�سنة �والغاز، �الب��ول �من �أسعار�الصادرات �انخفاض �س�ب

� �املحروقات �تولد � %17.4لذلك �املح��من �الناتج ��1إجما�� �الداخ��،� %18.9مقابل �الناتج �إجما�� من

� �س %27مقابل ��� �ف 2014نة �القطاعات �مجمل �ب�ن �أي�إومن ��سبة �بأد�ى ��سا�م �املحروقات �قطاع ن

�س�ب�ضعف�انتعاش�النمو����البلدان�املتقدمة�وتباطؤه����و �.2014سنة� %4.7-مقابل� %2.9بحوا���

،�مخلفا�ضعف����الطلب�ع���املحروقات،�2015 سنة�تراجع�النمو�العال�����البلدان�الناشئة�والنامية�

إذ� %41.1ظرف�فائض����العرض،�وقد�انخفض�سعر�الب��ول�بـ�ال��نت���مما�زاد�من�انخفاض�سعر�

� �من � 96.25تراجع ��� � 2014دوالر�لل��ميل � 50.79إ�� ��� �سعر�ال��ميل�2015دوالر�لل��ميل �متوسط �و�لغ ،

� 53.07للب��ول�ا��ام�ا��زائري� واتبعت�املحروقات�الغاز�ة�نفس�الديناميكية� %47.1دوالر�أي�تراجع�بـ

� �بفقدا��ا � %35.4ال��اجعية �مقابل��06.49إ�� �للغاز�الطبي�� �بر�طانية �حرار�ة �وحدة �مليون دوالر�ل�ل

  .2014دوالر�سنة��10.05

                                       

 .27: ص�،مرجع�سبق�ذكره ،2016 السنوي  التقر�ربنك�ا��زائر،� - 1
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ر�وكميات�صادرات�املحروقات�السائلة�والغاز�ة،�إ���انخفاض�إيرادات�أدى�ال��اجع����أسعاكما�

  1.مليار�دوالر 33.08إ��� %43.3الصادرات�بـ�

 
ً
��ل�ا��ساب�ا��اري�مل��ان�: أ�مية�املحروقات����تراكم�احتياطات�الصرف����ا��زائر- ثالثا

املدفوعات�مدعما�بمستو�ات�عالية�ألسعار�النفط����السوق�الدولية،�فوائض�ملدة�خمسة�عشرة�سنة�

،�ما�ساعد����تراكم�مستمر�الحتياطي�الصرف�1998 سنة�منذ 2014متتالية،�ل�ش�د�أول���ز�لھ�سنة�

� �مستواه �بلغ ��مليار �194.0الذي ���اية �دوالر��� �2013سنة �ومع �ف، �خارج�إذلك �الصادرات �تنوع �قلة ن

  .أ�م�نقاط�ضعف�م��ان�املدفوعات����ا��زائرمن�املحروقات�وتزايد�الواردات�من�السلع�وا��دمات�

  احتياطات�الصرف����ا��زائر): 13.03(ش�ل�رقم�

  
  .57: ،�ص2017التطور��قتصادي�والنقدي�ل��زائر،�س�تم����،2016التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،�: املصدر

�سنة �املدفوعات �م��ان �ال��ز��� �أدى �الدوالر�2016و 2015 وقد ��ورو�مقابل �قيمة �وانخفاض ،

��178.94مر��ي،�إ���تأث���سل���ع���احتياطات�الصرف�بالدوالر�وانكماش�حاد�ف��ا�حيث�تراجعت�من�

� � 144.13 إ�� 2014مليار�دوالر�سنة ��نخفاضبا 2015مليار�دوالر�سنة �سنة� 34.81قدره مليار�دوالر�خالل

2016سنة��مليار�دوالر������اية 114.14واحدة�ثم�إ���
ومع�،�2017مليار�دوالر�سنة� 97.33وان��ت�عند�. 2

 
ً
سنة��من�الواردات�من�السلع�وا��دمات ش�را 20 ذلك�ال�يزال�مستوى�احتياطيات�الصرف�معت��ا�ممثال

بمستوى�يتم���بتد�ي�الدين�ا��ار���و�عدم�وجود�أي� 2015ش�را�سنة� 27و 2016ش�را�سنة��23و 2017

ديون�خارجية�لشر�ات�قطاع�النفط�ألك���من�عشر�سنوات�مما��سمح�من�التخفيف�من�آثار�الصدمة�

�الوط�� ��قتصاد �ع�� �ألسعار�النفط �املدى�. الكب��ة �ع�� �أسعار�النفط �مستو�ات �لو�استقرت وح��

                                       

  .37- 36: ،�ص�صمرجع�سبق�ذكره،�2015 السنوي  التقر�ر،�بنك�ا��زائر�-1
 .56: ص،�مرجع�سبق�ذكره ،2016التقر�ر�السنوي�بنك�ا��زائر،� - 2
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�املتوس �حدود ��� �ف 60-55ط �ا��ارجية�إدوالر�لل��ميل �املالية �الوضعية �صالبة �تتآ�ل �أن �املحتمل �من نھ

  1.ل��زائر��ش�ل�سر�ع����ظل�ارتفاع�مستوى�الواردات�من�السلع�وا��دمات

أن�يتم�توجيھ��ذه�احتياطات�الصرف�نحو�تمو�ل�الواردات�من�السلع�وا��دمات�من�الضروري�

 املعملية�وا��دمات��نتاجية�باعتباره�أداةال����سا�م����نمو��س�ثمار��نتا���املسوق����الصناعات�

  .لتنو�ع��قتصاد�الوط���ورفع�الصادرات�خارج�املحروقات

��و�اعتماده� ��قتصاد قطاع�املحروقات����ا��زائر��و�الشر�ان�الرئ�س�لالقتصاد�وطبيعة��ذا

�والغاز �النفط �مقدم��ا �و�� �الناضبة �الطاقة �تصدير�موارد �من �الناتج �الر�ع �. ع�� �قطاع�كما �سا�م

" ما��عانيھ�ا��زائر�يدخل�ضمن�منظور�،�فاملحروقات����تلبية�معظم��حتياجات�الوطنية�من�الطاقة

�املوارد �" لعنة �أجل �من �البالد ��� �للسلطات �أسا��� �مثبط ��عت�� �النفطية حقيقي��إقالعفال��وة

طات�مما�يجعل�ا�تتجا�ل�معت��ة�للسل�إيراداتارتفاع�املحروقات�����سواق�الدولية�يدر�و  ،باالقتصاد

وعند�انخفاض��.الر�عية��يرادات�ليا�تطو�ر�القطاعات��خرى�و�عمل�ع���سياسة��ت�ال�ع����ذه�

�سعار�����سواق�الدولية�للمحروقات�يصبح��ناك�حالة��لع�قصوى�ودخول��قتصاد�ا��زائري����

  .أزمات�عنيفة�ومديونية�متجددة،�وأعباء�كث��ة

  : ة�الفصلالصخ

�ل��زائر�ف �سواءً إبال�سبة �مصادر�التمو�ل �أو��ن �والبورصة، �ا���از�املصر�� ��� �املتمثلة الداخلية

ية�املتمثلة�����ق��اض�ا��ار���و�س�ثمارات��جن�ية�املباشرة،�لم�تكن�ناجعة��ارجمصادر�التمو�ل�ا�

  .ُر�ط��قتصاد�بأسعارهتخلص��قتصاد�الوط���من�التبعية�لقطاع�املحروقات،�حيث� ولم��سا�م���

اقتصادي�ال�دف�منھ�إ�عاش�وتنو�ع��قتصاد�خاصة�لذا�أصبح�لزاما�ع���ا��زائر�تب���نموذج�

�من� �نوعا �يتطلب �النموذج ��ذا �ا��الية ��وضاع �ملواج�ة �تكفي ��عد �لم �املحروقات �عائدات وأن

ئر،�لعل�من�أ�م��ذه�البدائل��س�ثمارات�ال����سا�م����التنو�ع�وت�شيط�الدورة��قتصادية����ا��زا

�س�ثمار�ة����الطاقة�املتجددة�ال����عد�البديل��نجع�لقطاع�املحروقات،�من�ناحية�أن�العالم�قد�

�حاجاتھ� �و�و�بحاجة��ن�إ���مورد�متجدد�ليغطي �من�املوارد�غ���املتجددة اس�نفذ�مخزونھ�الطاقوي

اره�املورد�الرئ�����ألموال�ا،�ومن�ناحية�أخرى�غ���الطاقو�ة�و�قع�ذلك�ع���ا��زائر�بدرجة�أو��؛�باعتب

�من� ��و�� �الدرجات �ع�� �ي���ع �منبعا ���را��ا ��عد �حيث �املتجددة �الطاقو�ة �الطبيعة ا��زائر�باملوارد

                                       

  .67- 59: ،�ص�صمرجع�سبق�ذكره ،2015 السنوي �التقر�ر بنك�ا��زائر،��- 1
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�للب�ئة� �الصديقة �الطاقات ��ذه �من ��خرى ��نواع �ع�� �توفر�ا �إ�� �باإلضافة �الشمسية، �الطاقة حيث

   .الل�الفصل�الرا�عو�و�ما�تم�التطرق�إليھ�من�خ

  

  



 

 

 

 :رابعالفصل ال

تحليل واقع الاستثمار في 

الطاقات املتجددة في 

 الجزائر
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  :تم�يد

إال�أن�) �حفور�ة�الناضبة�واملتجددة(تموقع�ا��زائر����خر�طة�العالم�أكس��ا�مز�جا�من�الطاقة�

��ول  �النوع �وراء �وعائو�و� انقياد�ا �الثا�ياملحروقات �النوع �عن ��غفل �جعل�ا �البديلداتھ �باعتباره ،�

�الطاقة �من �امل��ايدة �وطلبا��م �الس�ان �حاجيات �تلبية �والقادر�ع�� �الب�ئة �ملشا�ل تحتل� حيث .�مثل

���نصف�تمثل�ثلث�الناتج�املح����جما��،�وحوا�إذ�أ��ا. ا�����قتصاد�الوط��ال�يدروكر�ونات�م�اًنا�م�م� 

�ا���ومة، �م��انية �البالد إيرادات ��� �التصدير �عائدات �كقوة� .ومعظم �ا��زائر �أن �بالذكر وا��دير

وخاصة�الشمسية�م��ا،�حيث�أن�. تتمتع�بإم�انيات�كب��ة�ل��صول�ع���موارد�طاقة�إضافية�اقتصادية

�ستخدام�املستقب���للطاقة�املتجددة�سيؤدي�بدوره�إ���تنو�ع�قاعدة�الطاقة�والتمو�ل�و�عز�ز�التنمية�

  .املستدامة

�املتج ك����ي �الطاقة ��س�ثمار��� �قوة �جوانب �ددة �وذلك �بال��وات�م�مة �ا��زائر�وغنا�ا كموقع

و�نواع�املختلفة�من�الطاقة،�باإلضافة�إ���جوانب�ضعف�لعل�أ�م�ا�تمثل����الب��وقراطية�الطبيعية�

العالية�وضعف�التكنولوجيا�����ذا�املجال�إ���جانب��يمنة�املحروقات�ع���عائدات�البالد�املالية،��ذا�

  .لعمل����ا��زائر�ضمن�مجال�الطاقة�املتجددة�لھ�يصعب�مناخ�ا

ز�ادة��سبة�مشاركة��إ�� 2030 لسنة املتجددة إس��اتيجية�تطو�ر�استخدامات�الطاقة�كما���دف

� �النوع ��ذا �الب�ئة�الطاقة�مز�ج�� �حماية �أجل �من �تمو�ل��وكذا ��� �املحروقات �مع �العبء ومقاسمة

،�حيث��عتمد�معظم�الدول�ومن�بي��ا��قتصاد�وإعادة��ي�لتھ�بالش�ل�املرغوب�ولو�ع���املدى�الطو�ل

�تطو�ر �رأس�ا �ع�� �يأ�ي �محاور �ثالث �ع�� �ذلك �لتحقيق �برامج�ا �وال�شر�عات� ا��زائر��� السياسات

���مجاالت�الطاقة�املتجددة� بناء�القدرات�التص�يعية�الطاقة�املتجددة،�ثم املحفزة�الستخدام�مصادر

 
ً
سم��ذا�الفصل�إ���وع����ذا��ساس�.ملصادر�ذه�ا�ستخدام��مثل�ل وأخ��ا

ُ
  :ق

 �طار�ال�شر����والتنظي���للطاقة�املتجددة����ا��زائر؛: املبحث��ول  -

   ���يص�واقع�الطاقات�املتجددة����ا��زائر؛: املبحث�الثا�ي -

 �س�ثمار����الطاقة�املتجددة����ا��زائر؛: الثالث�املبحث -

  .2030تجددة����ا��زائر�إ���غاية�آفاق�الطاقات�امل: املبحث�الرا�ع -
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  ظيمي�للطاقة�املتجددة����ا��زائر�طار�ال�شر����والتن: املبحث��ول 

�ا��زائر�إ�� ��سعت �والتنظيمية �ال�شر�عية �التعديالت �من �جملة �أن�لل وذلكإجراء �من تأكد

�التحديات� �إ�� �باالستجابة ��سمح �وتنظي�� ��شر��� �إطار �من ��ستفيدون �واملس�ثمر�ن املستعمل�ن

�املتجددة �الطاقات �مجال ��� �للطاقة�. املع��ضة ��طار�ال�شر��� �من ��ل �املبحث ��ذا �ضم �فقد وعليھ

�ا��زائر� ��� �املتجددة �عرض �خالل �من �واملراسيم ��القوان�ن �باا��اصة �املجال، ��طار��ذا �إ�� إلضافة

التنظي���والذي�يو���ال�يئات�واملؤسسات�ال����عمل�ع���تنظيم�و�سي���قطاع�الطاقة�املتجددة����

  .ا��زائر

  للطاقة�املتجددة����ا��زائر��طار�القانو�ي: املطلب��ول 

� �لأل�مية �ف�امل��ايدةنظرا �املتجددة �الطاقات �وتطو�ر��ذا�إلقطاع �لتحس�ن �م��ا �ا��زائر�وسعيا ن

  :والذي�أطرتھ�بمجموعة�من�النصوص�ال�شر�عية�كما�ي���قانو�ي�م��ع�إطار القطاع�اعتمدت�

 1،�يتضمن�إ�شاء�مركز�تنمية�أنظمة�الطاقة؛1988مارس��22مؤرخ�����56-88 مرسوم�رقم 

 التج���ات�الشمسية����،�يتضمن�إ�شاء�محطة�تجر�ب�1988مارس��22مؤرخ�����57-88مرسوم�رقم�

 2الوسط�ال��راوي؛

 3يتضمن�إ�شاء�مركز�تنمية�التقنيات�النوو�ة؛�1988مارس��22مؤرخ�����59-88مرسوم�رقم� 

 4يتضمن�إ�شاء�مركز�تنمية�الطاقات�املتجددة؛�1988مارس��22مؤرخ�����60-88مرسوم�رقم� 

 � ��� �1988د�سم����28قرار�مؤرخ ��ج�زة �تنمية �وحدة �إ��اق �يتضمن �بمركز�تنمية�، الشمسية

  5الطاقات�املتجددة؛

 � �القانون ��99- 09رقم ��28الصادر��� �الطاقةاملتعل�1999جو�لية ��� �بالتحكم �إ���6ق ���دف �والذي ،

�ما� �و�ذا �ح���التنفيذ �ووضع�ا �تأط���ا �ووسائل �الطاقة ��� �للتحكم �الوطنية �السياسة �شروط تحديد

 .نصت�عليھ�مادتھ��و��

 7التوز�ع�العمومي�للغاز�بالقنوات؛املتعلق�بالك�ر�اء�و �2002فيفري��05الصادر���� 02-11القانون�رقم� 

                                                           

 .491-490: ،�ص�ص1988مارس� 12�،23،�العدد�25ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 1
 .492-491: ،�ص�ص1988مارس� 12�،23،�العدد�25ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 2
 .494-493: ،�ص�ص1988مارس� 12�،23،�العدد�25ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 3
 .495-494: ،�ص�ص1988مارس� 12�،23،�العدد�25ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 4
 .101: ،�ص1989جانفي� 04�،25،�العدد�26ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 5
 .09- 04: ،�ص�ص1999أوت� 51�،02،�العدد�36ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 6
،�2016جانفي��ا��زائر،�أنفو�شركة�مجمع�سونلغاز،،�تصميم�وطباعة�صات�برنامج�تطو�ر�الطاقات�املتجددة�والنجاعة�الطاقو�ةوزارة�الطاقة،��- 7

 .28: ص
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 املؤرخ�����60- �88عدل�و�تمم�املرسوم�رقم��2003د�سم����01املؤرخ�����456-03مرسوم�تنفيذي�رقم�

 1واملتضمن�إ�شاء�مركز�تنمية�الطاقات�املتجددة؛�1988مارس��22

 � �رقم ��09-04قانون ��� ��14املؤرخ �2004أوت ��� �املتجددة �الطاقات �ب��قية �يتعلق التنمية��إطار ،

�الطاق�،املستدامة �مف�وم �يو�� �الطاقات�اوالذي �ل��قية �الوط�� �ال��نامج �وكذا �وأقسام�ا �املتجددة ت

السنو�ة�الستعمال�الطاقات�املتجددة�وآليات�ترقية��ذا�التنمية�املستدامة�وا��صيلة��إطار املتجددة����

 ؛القطاع

 � ��� �مؤرخ �مش��ك �الطاقات�2006س�تم����02قرار�وزاري �ملركز�تنمية �الداخ�� �التنظيم �يتضمن ،

 2املتجددة؛

 � �رقم �تنفيذي ��33-11مرسوم ��� ��27املؤرخ �ا��زائري 2011جانفي �املع�د �إ�شاء �يتضمن �الذي ،�

 3للطاقات�املتجددة�وتنظيمھ�وس��ه؛

 � �رقم �رئا��� ��435-11مرسوم ��� �التفا�م�2011د�سم����11املؤرخ �مذكرة �ع�� �التصديق �يتضمن ،

�ا��م�ور�ة� �ح�ومة �ب�ن �واملتجددة �ا��ديدة �الطاقات �ومصادر �والغاز �النفط �مجاالت ��� للتعاون

 4؛2010جوان��02الديمقراطية�الشعبية�وح�ومة�دولة�ال�و�ت�املوقعة�بال�و�ت����ا��زائر�ة�

 � �رقم �رئا��� ��467-11مرسوم ��� ��سا����2011د�سم����28املؤرخ �النظام �ع�� �التصديق �يتضمن ،

  2009.5جانفي��26املعتمد�ببون����" إير�نا"للو�الة�الدولية�للطاقة�املتجددة�

حيث�وحسب�مواد��ذا�املرسوم�تؤسس�و�الة�حسب�مجموعة�من�الشروط�من�بي��ا�أن�تقوم�

جميع��إدخال إ��ف�واح��ام�حقوق�م�واختصاصا��م،�كما���دالو�الة�ع���مبدأ�املساواة�ب�ن�أعضا��ا�

ولو�ات�� �الطاقة�املتجددة�واستخدام�ا�املستدام�آخذة����ا��سبان�مجموعة�من�املبادئ�وم��ا�أنواع

�شار�بمصط���الطاقة�املتجددة����: "03ت�بتعر�ف�الطاقة�املتجددة����املادة�كما�قام. الوطنية�واملحلية

: جميع�أش�ال�الطاقة�املولدة�من�املوارد�املتجددة�بأسلوب�مستدام�مما��شمل�إ���ذا�النظام��سا����

الطاقة�ا��يو�ة،�الطاقة�ا��رار�ة��رضية،�الطاقة�الك�رمائية،�طاقة�املحيطات�مما��شمل�طاقة�املد�

   6.وا��زر�و�مواج�والطاقة�ا��رار�ة����املحيطات�وغ���ا،�الطاقة�الشمسية�وطاقة�الر�اح

                                                           

 .21- 20: ،�ص�ص2003د�سم��� 75�،07،�العدد�40ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 1
 .36-34: ،�ص�ص2007جانفي� 02�،07،�العدد�44ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 2
 .23: ،�ص2008جو�لية� 43�،30،�العدد�45ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 3
 .15- 14: ،�ص�ص2011د�سم��� 71�،28،�العدد�48ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 4
 .04: ،�ص2012جانفي� 03�،18،�العدد�49ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 5
 .11-04: ،�ص�ص2012جانفي� 03�،18،�العدد�49ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 6
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 مذكرة�التفا�م�ب�ن��يتضمن�التصديق�ع���2012د�سم����11 املؤرخ����416-12ا����رقم�مرسوم�رئ

�التحكم� �ميادين ��� �التو�سية �ا��م�ور�ة �وح�ومة �الشعبية �الديمقراطية �ا��زائر�ة �ا��م�ور�ة ح�ومة

 1؛2009جو�لية��02املوقعة�با��زائر�������الطاقة�والطاقات�املتجددة،�

  املحدد�لقائمة�املداخيل�واملصار�ف�املقتطعة�من��2012أكتو�ر��28رات�الصادر����االقرار�ما�ب�ن�الوز

  2الصندوق�الوط���للطاقات�املتجددة؛

 � �قرار�وزاري ��� �مؤرخ ��15مش��ك �الطاقات��2013جانفي �ملركز�تنمية �الداخ�� �التنظيم يتضمن

  3املتجددة؛

 تنفيذي� � مرسوم ��69-15رقم ��11 ��املؤرخ �الطاقة��2015فيفري �أصل �ش�ادة �إثبات �كيفيات يحدد

��ش�اد إ��إثبات��صل�آلية���دف�: "نھإف�02حيث�ووفقا�للمادة� 4املتجددة�واستعمال��ذه�الش�ادات،

���ش�اد �أو�نظام �متجددة �طاقة �مصدر�ا �املعنية �الطاقة �بمنح�. مش��ك�إنتاجبأن ��لية ��ذه و�سمح

 .�ذا��صلوثيقة�تضمن�

 � �رقم �تنفيذي ��70-16مرسوم ��� ��22مؤرخ �للطاقات��2016،5فيفري �ا��زائري �املع�د �حل يتضمن

يحل�املع�د�ا��زائري�للطاقات�املتجددة�امل�شأ�بموجب�أح�ام�: "املتجددة؛�حيث�نصت�املادة��و���ع��

� �رقم �التنفيذي ��33-11املرسوم ��� ��27املؤرخ �للطاقات��2011جانفي �ا��زائري �املع�د �إ�شاء واملتضمن

 ".مھ�وس��هاملتجددة�وتنظي

 يحدد�إجراء�طلب�عروض�إلنتاج�الطاقات��2017،6فيفري��26مؤرخ�����98-17مرسوم�تنفيذي�رقم�

�الك�ر�ائية �بالطاقة �لل��و�د �الوطنية �املنظومة ��� �وإدماج�ا �املش��ك ��نتاج �عن �أو�املن�ثقة . املتجددة

 . وكذا�تضمن�شروط�عروض�املس�ثمر�ن�����ذا�ا��صوص�والذي�أعاد��عر�ف�الطاقات�املتجددة

 69-�15عدل�و�تمم�املرسوم�التنفيذي�رقم��2017،7ماي��22مؤرخ�����167-17مرسوم�تنفيذي�رقم��

��ذه��2015فيفري��11املؤرخ���� �يحدد�كيفيات�إثبات�ش�ادة�أصل�الطاقة�املتجددة�واستعمال الذي

 . الش�ادات

                                                           

 .13- 11: ،�ص�ص2012د�سم��� 68�،16،�العدد�49ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 1
 .28: ص�برنامج�تطو�ر�الطاقات�املتجددة�والنجاعة�الطاقو�ة،�مرجع�سبق�ذكره،وزارة�الطاقة،��- 2
 .31- 28: ،�ص�ص2014جوان� 31�،11،�العدد�51ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 3
 .15- 11: ،�ص�ص2015فيفري� 09�،18،�العدد�52ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 4
 .17: ،�ص2016فيفري� 10�،22،�العدد�53الرسمية،�السنة��ا��ر�دة�- 5
 .09- 03: ،�ص�ص2017مارس� 15�،05،�العدد�54ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 6
 .13- 11: ،�ص�ص2017ماي� 31�،28،�العدد�54ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 7
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 املؤرخ��98-17يتمم�املرسوم�التنفيذي�رقم��2017،1جوان��22خ����مؤر �204- 17مرسوم�تنفيذي�رقم�

الذي�يحدد�إجراء�طلب�عروض�إلنتاج�الطاقات�املتجددة�أو�املن�ثقة�عن��نتاج��2017فيفري�����26

 .املش��ك�وإدماج�ا����املنظومة�الوطنية�لل��و�د�بالطاقة�الك�ر�ائية

 يحدد�كيفيات��سي���حساب�التخصيص��2011د�سم����08املؤرخ�����423- 11مرسوم�تنفيذي�رقم�

� �رقم ��302- 131ا��اص �عنوانھ �واملش��كة"الذي �املتجددة �للطاقات �الوط�� �تم�2"الصندوق �والذي ،

يحدد�كيفيات��سي���الذي� �2015،3سم���د�13مؤرخ�����319-15تنفيذي�رقم�الرسوم��عديلھ�بموجب�امل

��سي���حس �رقم �ا��اص �التخصيص ��302- 131اب �عنوانھ �الطاقة�"الذي ��� �للتحكم �الوط�� الصندوق

-131يفتح�حساب�التخصيص�ا��اص�رقم�: "02والذي�عرفھ����املادة�؛�"والطاقات�املتجددة�واملش��كة

والوز�ر�. ���كتابات�ا��ز�نة" الصندوق�الوط���للتحكم����الطاقة�والطاقات�املتجددة"الذي�عنوانھ��302

 .فھامل�لف�بالطاقة��و��مر�بصر 

  :يقيد�����ذا�ا��ساب: 03املادة�ووفق�

   :ع����يراداتيحتوي�باب� :���باب��يرادات

الصندوق�"وانھ�الذي�عن�302-131من��تاوة�الب��ولية،�رصيد�حساب�التخصيص�ا��اص�رقم��01%

،��عانات�ال���تقدم�ا�الدولة،�ناتج�الرسم�ع����س��الك�الوط���للطاقة،�"الوط���للتحكم����الطاقة

�����إ�� باإلضافة �عل��ا �املنصوص �الغرامات �وناتج �للطاقة �املس��لكة ��ج�زة �ع�� �املطبقة �الرسوم ناتج

� ��سديدات �ناتج �الطاقة، ��� �بالتحكم �املتعلق �غ���إطار�القانون �إطار��املكفأالقروض ��� �املمنوحة عل��ا

  .،��ل�املوارد�أو�املسا�مات��خرى التحكم����الطاقة

  :ع����يراداتيحتوي�باب�كما� :���باب�النفقات

� �املسا�مات �امل��لة �واملشار�ع �العمال �تمو�ل �واملش��كة�� �املتجددة �الطاقات �إطار�تنمية �تمو�ل��� ،

عل��ا�فيما��مكفأال�شاطات�واملشار�ع�امل��لة����ال��نامج�املتعلق�بالتحكم����الطاقة،�منح�قروض�غ���

���� �للتحكم �الوط�� �ال��نامج ��� �وغ���امل��لة �الطاقو�ة �الفعالية �ع�� �املشتملة ��س�ثمارات يخص

  .ات�املاليةمنح�ضمانات�ع����ق��اضات�ال���تنفذ�لدى�البنوك�أو�املؤسسالطاقة،�

�الوز�ر�امل�لف� �ب�ن �قرار�مش��ك �بموجب �ا��ساب ��ذا ��� �امل��لة �والنفقات ��يرادات �قائمة تحدد

  .باملالية�والوز�ر�امل�لف�بالطاقة
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 �15عدل�و�تمم�املرسوم�التنفيذي�رقم��2016،1أفر�ل��06مؤرخ�����121- 16مرسوم�تنفيذي�رقم� -

�302- 131فيات��سي���حساب�التخصيص�ا��اص�رقم�الذي�يحدد�كي�2015د�سم����13املؤرخ�����319

 ". الصندوق�الوط���للتحكم����الطاقة�والطاقات�املتجددة�واملش��كة" الذي�عنوانھ

  :يقيد�����ذا�ا��ساب: وتحرر�كما�يأ�ي��03عدل�وتتمم�أح�ام�املادة�: 02املادة�

  :���باب��يرادات

  ":الطاقات�املتجددة�واملش��كة"

�واملسا�مات��من�01% �املوارد �جميع �ال�شر�ع، �طر�ق �عن �املحددة �الرسوم �من �وغ���ا �النفطية �تاوة

  .�خرى 

  ":التحكم����الطاقة"

عائد�الرسم�ع����س��الك�الوط���للطاقة،�عائد�الرسم�ع����ج�زة�املوفرة�للطاقة،�الدولة،��إعانات

���الطاقة،�عائد��سديد�القروض�غ���املسددة�كم�عائد�الغرامات�املقررة����إطار�القانون�املتعلق�بالتح

  .املمنوحة����إطار�التحكم����الطاقة،�جميع�املوارد�واملسا�مات��خرى 

  :���باب�النفقات

  ":الطاقات�املتجددة�واملش��كة"

رقية�الطاقات�املتجددة�واملش��كة،�املخصصات�املوج�ة�لتمو�ل�ال�شاطات�واملشار�ع�املدرجة����إطار�ت

  .املخصصات�املوج�ة�للتمو�ل�املسبق�لل�شاطات�املدرجة����إطار�ترقية�الطاقات�املتجددة�واملش��كة

  ":التحكم����الطاقة"

القروض�غ���املسددة�واملمنوحة� منح���برنامج�التحكم����الطاقة،��تمو�ل�ال�شاطات�واملشار�ع�املدرجة

� �منح�لالس�ثمارات �الطاقة، ��� �التحكم �برنامج �إطار ��� �امل��لة �وغ�� �الطاقو�ة �للفعالية ا��املة

املخصصات�املوج�ة�للتمو�ل�زة�لدى�البنوك�أو�لدى�املؤسسات�املالية،�+املنجالضمانات�عل�القروض�

  .واملعدات�املرتبطة�بالفعالية�الطاقو�ةاملسبق�القتناء��ج�زة�

� �والنفقات ��يرادات �قائمة �الوز�ر�امل�لف�تحدد �ب�ن �قرار�مش��ك �بموجب �ا��ساب ��ذا ��� امل��لة

  .باملالية�والوز�ر�امل�لف�بالطاقة

 � �رقم �تنفيذي ��168-17مرسوم ��22مؤرخ ��2017،1ماي �التنفيذي �املرسوم �و�تمم ��عدل �319-15رقم

الذي��302-131الذي�يحدد�كيفيات��سي���حساب�التخصيص�ا��اص�رقم��2015د�سم�������13املؤرخ�

  ".الصندوق�الوط���للتحكم����الطاقة�والطاقات�املتجددة�واملش��كة"عنوانھ�
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  :يقيد�����ذا�ا��ساب: 03مس�التعديل�املادة�

  :�يرادات���باب�

  :الطاقات�املتجددة�واملش��كة

الصندوق�"الذي�عنوانھ��302-131ما��ان�سابقا�رصيد�حساب�التخصيص�ا��اص�رقم��إ�� باإلضافة

  .2015د�سم��� 31املضبوط����تار�خ�" الوط���للطاقات�املتجددة�واملش��كة

  :التحكم����الطاقة

� �رقم �ا��اص �التخصيص �حساب �رصيد �سبق �ملا � 302-101يضاف �عنوانھ �الوط���"الذي الصندوق

املسبق��تمو�لل،�ناتج�دفع�املخصصات�املوج�ة�ل2015د�سم��� 31املضبوط����تار�خ�" للتحكم����الطاقة

  .من�ناتج�رسم�الفعالية�الطاقو�ة %10القتناء��ج�زة�والتج���ات�املرتبطة�بالفعالية�الطاقو�ة،�

  :���باب�النفقات

  :الطاقات�املتجددة�واملش��كة

��غي��  �دون �بقي �ملا ��باإلضافة �ال�شاطات �لتمو�ل �املوج�ة �إطار�ترقية�املخصصات ��� �املدرجة واملشار�ع

   .الطاقات�املتجددة�واملش��كة

  اتية�للطاقة�املتجددة����ا��زائرالب�ية�املؤسس: املطلب�الثا�ي

� �أجل �من �املتجددة �والطاقة �الطاقة �مجال ��� �الوطنية �ا��زائر�أولو�ة�تطو�ر�الصناعة أعطت

� ��برامج نحملللبحث �حقيقيا �حافزا �املتجددة �والنجاحالطاقات �وإضافةللتطبيق �الطاقة� ، لوزارات

�سونلغاز� �ومجمع �املتجددة �والغاز�الشركة(والطاقة �للك�ر�اء �)الوطنية �الوطنية�( وسوناطراك، الشركة

�و  �ونقل �وإنتاج �ال�يدروكر�ونية�تحو للبحث �املواد �و�سو�ق �باملؤسو �)ل �امل��قة �مثل�مراكز�البحث سات

�والغاز�ةمركز�« �الك�ر�ائية �وتطو�ر�الطاقات �مثل� ،»بحث �أخرى ��يئات �تتعاون �سونلغاز، �مجمع فرع

وال���الو�الة�الوطنية�ل��قية�استعمال�الطاقة�وترشيد�ا�مع�مراكز�البحث�التا�عة�لوزارة�البحث�العل���

  :يمكن�توضيح�ا�من�خالل��ذا�املطلب�كما�ي��

 
ً
كشركة� 2005جانفي� 01تم��ش�يده���� :)CREDEG(مركز�البحث�والتطو�ر�للك�ر�اء�والغاز�-أوال

� �سونلغاز، �ملجموعة �تا�عة �وخ��ة�مسا�مة �والتطو�ر�التكنولو�� ��بحاث �ع�� �الرئ�سية �م�م��ا تقوم

�ساسية�املعدات�الصناعية�وتحليل�سلوك�املعدات�واملواد����مرحلة�ال�شغيل�والتص�يع�����عمال�

إنتاج�ونقل�الك�ر�اء�وتوز�ع�ا،�نقل�وتوز�ع�الغاز�ع���خط�أناب�ب،� لشر�ات�مجموعة�سونلغاز�من�أجل

�والغاز�عز�ز�الطاقات� �واملتجددة،�تأ�يل�مواد�ومعدات�الك�ر�اء �� .ا��ديدة سالمة� �إ�املركز��دف�كما
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� �الب�ئة، �حماية �واملعدات، �تطو�ر�حلول�و الناس �خالل �من �للم�شآت �الف�� �املستمر�لألداء التحس�ن

  1 .املتأصلة����أ�شطة�أعمال�سونلغازمبتكرة�للمشا�ل�الفنية�

 
ً
���مؤسسة�عامة�ذات� :(APRUE) وترشيد�استخدام�الطاقة���يعالو�الة�الوطنية�ل��- ثانيا

وزارة�الطاقة��إشرافتحت�،�1985بموجب�مرسوم�رئا�������عام��إ�شاؤ�اطبيعة�صناعية�وتجار�ة�تم�

��دف�و . تتمثل�م�م��ا�الرئ�سية����تنفيذ�سياسة�إدارة�الطاقة�الوطنية�من�خالل��عز�ز�كفاءة�الطاقة

� :إ�� �السياسة �وتحر�ك �الطاقة�ت�سيق �إلدارة �الوط�� �ال��نامج �ورصد �تنفيذ �الطاقة، �إلدارة الوطنية

)PNME( الطاقة�نحو���داف�املختلفة��إدارةالو���و�شر�املعلومات�عن��إذ�اء إ�� باإلضافة)ا��م�ور�

 ،�إعداد�ال��امج�واملشار�ع�القطاعية�بالشراكة�مع�القطاعات�املعنية...)العام،�امل�نيون،�الب�ئة�املدرسية

  2 ..)..الصناعة،�البناء،�النقل،(

 
ً
مركز�تنمية�الطاقات�املتجددة��و�مركز�بحث،� ):CDER(تطو�ر�الطاقات�املتجددة�مركز��- ثالثا

�و�مؤسسة�عمومية�و ،�1988مارس��22ناتج�من�إعادة��ي�لة�و�تفو�ض�من�مفوض�البحث،�أ�شأ�يوم�

�وتكنولو�� �عل�� �طا�ع �والتكنولو��،��م�لف�ذات �التطو�ر�العل�� �وكذا �البحثية �ال��امج �وتنفيذ بوضع

�أل  �استخدام �خالل �من �الطاقة �النظمة �الر�اح، �طاقة �الضوئية، �الشمسية �ا��رار�ة�الطاقة طاقة

  3.طاقة�ا��يو�ة�البي�يةالطاقة�ا��رار�ة��رضية،�الو 

 .لل�شاطات�العلمية����ميدان�الطاقات�املتجددة�ديمومة�مركز�تنمية�الطاقات�املتجددةيضمن�

� �إنجاز��ليودين �مشروع �الشم���(منذ �) الفرن �ببوزر�عة�1954و�1952ب�ن �يتواجد �أعا����ككيان ��

�والوصاية�ا��زائر�العاصمة، �الوضع ��� ��غي��ات �لعدة �الكيان ��ذا �خضع �ذلك �موجز�مر�. مع و�ش�ل

 :باملراحل�التالية

 1959-1962: ؛ة�الشمسية�بجامعة�ا��زائرمع�د�الطاق 

 1962-1972 :؛مع�د�الطاقة�الشمسية 

 1972-1981: ؛محطة�الطاقة�الشمسية 

 1981-1982: ؛مركز�البحث����الطاقات�ا��ديدة 

 1982-1988: ؛محطة�التجر�ب�للمعدات�الشمسية 

                                                           

  http://www.credeg.dz: املوقع�الرس���للمركز�- 1
  http://www.aprue.org.dz :املوقع�الرس���للو�الة�- 2
  https://www.cder.dz :املوقع�الرس���للمركز�- 3
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 1988: � �املتجددة �الطاقات �مركز�تنمية �السامية�). م.ط.ت.م(إ�شاء �املفوضية �وصاية �تحت وضع

��،للبحث �السنة �نفس �و�� �وحدةأيضا �الشمسية�إ��اق ��ج�زة �مركز�تنمية��تنمية �إ�� �بت�بازة الواقعة

 ؛الطاقات�املتجددة

 2002 :؛ركزاملإ�شاء�وحدة�البحث�التطبيقي����الطاقات�املتجددة��غرداية�وإ��اق�ا�ب 

 2003: طا�ع� �ذات �عمومية �مؤسسة �املتجددة �الطاقات �مركز�تنمية �ذو��أصبح �وتكنولو�� عل��

 ؛رة�التعليم�العا���والبحث�العل��ووضع�تحت�وصاية�وزا. اختصاص�ب�ن�القطاعات

 2004: ؛ركزاملوإ��اق�ا�ب ���الوسط�ال��راوي إ�شاء�وحدة�البحث����الطاقات�املتجددة� 

 2007 :إ�شاء�الفرع�التجاري�دراسات�وإنجازات����الطاقات�املتجددة (ER2) ركز�املوإ��اقھ�ب 
ً
 .أيضا

� �و امل�شارك �للبحث �الوط�� �ال��نامج ��� �دائمة �الركز�بصفة �تطو�ر�التكنولو��، �أن ال��امج�حيث

�ال��نامج ��ذا ��� �الواردة �لالستجابة��الوطنية �و�جتماعية ��قتصادية ��ولو�ة �حسب موج�ة

�ال ل ���س��اتيجيةحتياجات ��قتصاديةلالرئ�سية � .لتنمية ��ذه�املي�شط �تنفيذ ��� �إ�شائھ �منذ ركز

��نجا��س��اتيجية �من �العديد �الوطع����شر�ودمج �املستوى �ع�� �واملشار�ع �زات �باحثيھ��� بفضل

�الثالثة �البحثية �وحداتھ �وكذا �املقر، �مستوى �ع�� �التجاري  ،املتواجدين �فرعھ �إ�� الذي� ER2 إضافة

�ع��� �املي�شط �الطاقات �متم����� �ب�ونھ �الوط�� ����ستوى �وابت�اراتھ �العلمية �ع���منتوجاتھ املتجددة

  .القطاع��جتما���و�قتصادي�لصا���الس�ان�السيما�املعزول�ن

  :���املركز �م�ام تتمثل

-  �� �يتع�ن �ال�� �البحثية �املشار�ع �لتحديد �الالزمة �املعلومات ���جمع �ا��اصة �والبيانات �عل��ا ،�اطالع

 وكذا�ضمان�الت�سيق،�املراقبة�وتقييم�الوحدات،�املخابر�وفرق�البحث؛�ال��مجة،�التنفيذ،�والتقييم

تحف���و�عز�ز��س�يعاب،�التمكن،�تقدم�العلم�والتكنولوجيا،�و�بت�ار�التكنولو������مجال�الطاقة� -

 ؛ضمان�املراقبة�العلمية�والتكنولوجية�فيما�يتعلق�بالطاقات�املتجددة،�و املتجددة

املسا�مة����تطو�ر�باإلضافة�إ����لعلمية�والتقنية�وضمان�حفظ�ا�و�شر�اجمع�ومعا��ة�املعلومة�ا -

 ؛نتائج�البحث�بما����ذلك�ضمان�ال�شر،��ستغالل�و�ستخدام

�ال��صية - �وتطو�ر�البحوث �الرس�لة �املستمر، �التدر�ب �التدر��ية�و �ضمان �الدورات ��� املسا�مة

 .والبحوث

 
ً
� -را�عا �الشمسية �الطاقة �معدات �تطو�ر �الشمسية� ):UDES(وحدة �املعدات �تطو�ر وحدة

�008ببوسماعيل،�ت�بازة،����وحدة�تا�عة�ملركز�تنمية�الطاقات�املتجددة،�تم�إ�شاؤ�ا�وفقا�ملرسوم�رقم�

� ��60ا��ر�دة�الرسمية�رقم�(من�قبل�رئاسة�ا��م�ور�ة��1988جانفي��09املوافق�لـ فيفري� 10املوافق�لـ

 1 :�تتمثل�م�ام�ا�الرئ�سية��). 1988

                                                           

   http://udes.cder.dz :املوقع�الرس���للوحدة�- 1
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- � �وتطو�ر �الت��يم �التصميم، �بأعمال �القيام �والك�ر�اء��الطاقةمعدات �ا��رارة �إلنتاج املتجددة

�ي�� توال �تنفيذ �املياه، �ومعا��ة �التكنولوجيةد �التطو�ر�للعمليات �و�حوث �دراسات � جميع �أجل صنع�من

 ؛النماذج��ولية،�املعدات�والسلسالت��ولية

- � �و�ندسية �اقتصادية، �فنية �بدراسات �القيام �لضمان �تجر��ية �محطات �من�الإل�شاء �والتمكن نقل

 ؛التكنولوجيات�ا��ديثة

ل،�املوافقة�والتصديق�ع���يإ�شاء�تقنيات�توصيف�الختبار�ومراقبة�ا��ودة�و�متثال�لضمان�التأ� -

 .املعدات�املطورة

 
ً
و����1999 سنة �اتم�تدشي�): URAER(املتجددة��الطاقاتالتطبيقي�����البحثوحدة� -خامسا

�غرداية �والية ��� �تقع �املتجددة �الطاقات �ملركز�تنمية �تا�عة ��و�. وحدة �عاملية��أن�دف�ا �منصة تصبح

� �املتجددة�ومركز للتجر�ب �الطاقات �مجال ��� ��قليمية ��نجازات ���ميع �وحدة�و �.اتصاالت �سا�م

� �البحثية �ال��امج �خالل �من �املتجددة �الطاقات ��� �التطبيقي �و البحث �إدارة �الطاقة�تطو�ر��� تقنيات

�أن�املتجددة، �البحث�ي�م�ان�حيث �ج�ود ��� �املسا�مة �يمك��ا �الوحدة �داخل �املوجودة �ال�شر�ة ات

�ا��امعات�و  �مع �التعاون �من�ج�ة راكز�البحثية��خرى،�ومن�ج�ة�أخرى�ع���املوالتدر�ب�الوطنية��ذا

من�مستوى�بدءا�املتجددة�إم�انية�تقديم�تدر�بات�ذات�جودة�عالية�داخل�الوحدة����مجال�الطاقات�

  1 .غاية�ما��عد�التخرج�إ��السيطرة�والتحكم�

 
ً
� -سادسا �ال��راوي �الوسط ��� �املتجددة �الطاقات ��� �البحث �عبارة� ):URERMS(وحدة ��

� �تم �املتجددة، �الطاقات �ملركز�تنمية �تا�عة �بحث �منظمة ��إ�شاؤ�اعن �رقم ��76بقرار�وزاري ماي� ��22

� �إطار�ال��نامج��تدخل. 2004سنة ��� �بالوحدة �أجر�ت �ال�� �والتطو�ر�التكنولو�� �العل�� �البحث أ�شطة

 .الوط���للبحث����الطاقات�املتجددة،�وال����عت���من�قبل�ا���ومة�كأولو�ة

  2 :يقي�والتطو�ر�التكنولو����والغرض��سا����لوحدة�البحث�التطبو 

�من�أجل�القيام�بأ�ش - �ال��راو�ة،�تطو�ر�الطاقات�املتجددة����طة�البحث�والتجر�ب جمع�املناطق

�طاقة� �الشمسية، �ل��قول �دقيق �تقييم �إلجراء �الالزمة �البيانات �جميع �وتحليل �ومعا��ة واستخدام

 ؛الر�اح،�والكتل�ا��يو�ة����املناطق�ال��راو�ة

تكييف�الطاقة�الشمسية�والكتل��معداتالعلمية�والتكنولوجية����تصميم�وتطو�ر���شطة��إجراء -

 ؛ا��يو�ة

 ؛واقع�تركيب�أج�زة�الطاقة�الشمسية�والر�احإجراء�دراسات�مطابقة�لتص�يف�م -

- � �بأعمال �الطاقة�� القيام �ملعدات �واملوثوقية �والقياس �و�ك�شاف �التجر�ب، �املالحظة، ختبار،

 ؛الشمسية�وطاقة�الر�اح

                                                           

  https://www.cder.dz/spip.php?article1394 :متوفر�ع��،�وحدة�البحث�التطبيقي����الطاقات�املتجددة - 1
 https://www.cder.dz/spip.php?article1393 :ع�� متوفروحدة�البحث����الطاقات�املتجددة����الوسط�ال��راوي،� - 2
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 .�ة�ل��صول�ع���الطاقة�البي�ية�والزراعيةواستخدام�الكتلة�ا��يو �القيام�بأ�شطة�إنتاج -

 
ً
��-سا�عا �املتجددة �الطاقات ��� �وإنجازات � ):ER2(دراسات ��03�� �املوافقة��2007جو�لية تم

ت�وانجازات�ملركز�تنمية�وتطو�ر�الطاقات�املتجددة��س���دراساع���إ�شاء�شركة�تجار�ة�تا�عة��باإلجماع

علمية�وتقنية�و�شر�ة�وتقدم�دراسات�ا��دوى�وتطو�ر�ا��لول��إم�انيات���الطاقات�املتجددة،�تمتلك�

ملختلف�العمالء����القطاع�ن�العام�وا��اص�وتمكي��م�من�استخدام�صندوق�الطاقة�املتجددة�املتاح�

� �ل��زائر، ��سا�م �املتجددة،��إم�انياتكما �الطاقات �مجال ��� �التكنولوجية �املراقبة ��� املركز�التقنية

��ساسية�ب�ن�البحث�التطبيقي�والواقع�ومتطلبات�السوق�امل��ايدة�واملستمرة�ز املركحيث��عد�واج�ة�

 1 .كما��عمل�ع���البحث�عن�أفضل�ا��لول���ماية�الب�ئة�املحلية

 
ً
� -ثامنا �املتجددة �والطاقات �املواد ��� �البحث � ):URMER(وحدة ��إ�شاؤ�اتم القرار�بموجب

داخل�جامعة�تلمسان،�و���وحدة�بحثية�متعددة�التخصصات��2004مارس��04����01-21الوزاري�رقم�

� �من ����183تت�ون �الف: (عاملا �الر�اضيات، �الكيمياء، ��لك��ياء، �والك�ر�ائي�ن�امل�ندس�ن ��وني�ن

�والطاقة �ال�يدروليك �)ومتخص��� �ذلك ��� �بما ��15و�14، �Aماس���درجة ��15و، �Bمحاضر�درجة ،30�

  2 .أقسام 04فر�قا�����19ن�شر�الباحثون�ع���ي .طالب�دكتوراه�100مساعدي�ماجست���وأك���من�

�الوحدة�ع�� �وا��وانب�(العديد�من�املوضوعات�املتعلقة��علوم�املادة���عمل ا��وانب��ساسية

�) التطبيقية �املتجددة �والبي�ية(والطاقات �الفنية �الف��يائية � ).ا��وانب �رئ�سيا �دورا ��عز�ز�وتلعب ��

مدعومة�من�وت�ون�بحوث�طلبة�الدكتوراه�واملاجست����.ل��ر�ج�ن�والدراسات�العليا�بحاث�والتدر�ب�

والطاقة�املتجددة،�مواد�وأنظمة�النانوم��ية����نقطة�قو�ة�من�وحدة�البحث��قبل�وحدة�حول�الطاقة

�تلمسان �جامعة �و�طباء�و�و  ومن ��ساتذة �كب���من �عدد �وتدر�ب ��ام �عل�� �إنتاج �إ�� ��� ،يؤدي

دعم�حوا���ثالث�ن�رسالة�ماجست���وما�يز�د�عن�عشرة�و يتم��شر�حوا���خمس�ن�مقالة�علمية،��سطاملتو 

�سنوً�ا �دكتوراه � .أطروحة �والغرض �من �املراكز� URMER أ�شطةالرئ���� �مختلف �مع �شراكة �و�خلق

�ةالوطني�ةو�قتصادي�ة�جتماعي�حلية�و�جن�ية،�فضال�عن�الشراكةواملخت��ات�ووحدات�البحوث�امل

  .مجال�الطاقة�املتجددةلتعز�ز�البحث�والتطو�ر����

 
ً
املتعلق��01-02بموجب�القانون�رقم��إ�شاؤ�اتم� ):CREG(��نة�ضبط�الك�ر�اء�والغاز� - تاسعا

�وتو  �القابالك�ر�اء �بال��صية �تتمتع �مستقلة ��يئة �و�� �القنوات، �الغاز�بواسطة �ل�ا�ز�ع �وأو�لت نونية

القيام�بم�مة�اس�شار�ة�لدى�السلطات�العمومية�فيما�يتعلق�و م�مة�انجاز�ومراقبة�ا��دمة�العمومية،�

مراقبة�اح��ام�القوان�ن�والتنظيمات�باإلضافة�إ���ب�نظيم�وس���سوق�الك�ر�اء�والسوق�الداخلية�للغاز،�

 3 .ا�تدرس�الك�ر�اء�املتجددة،�كما�أ��املتعلقة��سوق�الك�ر�اء�والسوق�الداخلية�للغاز

                                                           

  http://www.er2.dz :املوقع�الرس���للمركز�- 1
  http://urmer.univ-tlemcen.dz :املوقع�الرس���للوحدة�- 2
�نة�- 3

ّ
  http://www.creg.gov.dz :املوقع�الرس���ل�
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ً
تم�تأس�سھ�بموجب�املرسوم�التنفيذي� :الصندوق�الوط���للطاقات�املتجددة�واملش��كة -عاشرا

يفتح�حساب�التخصيص�: ؛�والذي�نص����مادتھ�الثانية�ع��2011د�سم����08الصادر�����11-423رقم�

� �رقم ��302- 131ا��اص �عنوانھ �واملش��كة"الذي �املتجددة �للطاقات �الوط�� �كتابات�" الصندوق ��

أما�عن�كيفيات��سي��ه�ومحتواه�فقد��1.ا��ز�نة،�والوز�ر�امل�لف�بالطاقة��و��مر�بصرف��ذا�ا��ساب

تم�التطرق�لذلك�من�خالل�ا��زء�ا��اص�با��انب�ال�شر����والتنظي���للطاقات�املتجددة����ا��زائر�

  .ة��ذا�الفصل���بداي

���شبكة�لقياس�معاي����شعاع�الشم����و�رصاد�ا��و�ة،� ):CHEMS(شبكة� -حادَي�عشر

�لشبكة �محطة �أول �ا��زائر�العاصمة CHEMS تقع �مرتفعات �مقرع�� ��� مركز�تطو�ر�الطاقات� ،

�ببوزر�عة �ارت املتجددة �ع�� �(م����345فاع �العرض �درجة�36.8خط �الطول �خط �)درجات�03، يق�س�،

حيث� .سيما�مقاي�س��شعاع�والر�اح،�ال ����شغيل�أنظمة�الطاقة�املتجددة�باستمرار�املعلمات�املشاركة

�ا ��ذا ��� �مجانية �دقائقتوفر�بيانات �خمس ��ل �تجديد�ا �و�تم � ملجال ��لك��و�ي��إ��ع���الولوج املوقع

�املتجددة �للطاقة �ا��زائر�ة �2للبوابة �من، �تت�ون �املحطة �مقاي�س�:�ذه ��؛ثالثة ،�*ب���ليومي��مقياس

العديد�من�أج�زة��س�شعار�لقياس�درجة�ا��رارة�و�مطار�والضغط�ومدة�ال�شمس،� �عقب�الشمس،

   3.م��ل�بيانات،�ج�از�اس�شعار�فوق�صو�ي�لقياس�سرعة�الر�اح�واتجا��ا

 ����28إ�شاؤ�اتم� :)new energy algeria NEAL(ا��زائر�ا��ديدة�طاقة�الشركة��- ثا�ي�عشر

� �2002جو�لية ،� �املتجددة، �تطو�ر�الطاقات �دعم �أجل �وشركة�من �وسونلغاز، �سوناطراك �ب�ن �شراكة

م�م��ا�تكمن�����عز�ز�وتطو�ر�الطاقات�املتجددة،�وتحقيق�املشار�ع�املتعلقة���ذا�املجال،�) SIM(خاصة�

� �الشركة ���دف ��إ��ب�نما �واملتجددة �النظيفة �الطاقات �سوق�ت��إ�� باإلضافةتطو�ر�استخدام شيط

�وكذا�جانب�التصدير،� �من�الطاقة�الشمسية�وطاقة�الر�اح،��إنتاجالك�ر�اء����السوق�املح�� الك�ر�اء

�الك�روضوئية ��عز�ز�ا��اليا �املحلية، �الصناعة �ع�� �باالعتماد �الشمسية �ا��رار�ة �التدفئة وكذا���عميم

  4 .مراكز�بحث�وتطو�ر�����ذا�املجال�إ�شاء

�عشر � -ثالثة �ا��زائر�ة �الشمسية �الطاقة � ):ASC(شركة ��� �تقدم �العمليات�شبكة ��� الدعم

والنظام� ���حالة�انقطاع�التيار�الك�ر�ا�ياملتعلقة�با��اليا�الك�روضوئية�خارج�الشبكة،�ونظام�الطوارئ�

                                                           

 .22- 21: ،�ص�ص2011د�سم��� 68�،14،�العدد�48ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 1
2 - Bouchaib Samy, La première station du réseau CHEMS opérationnelle, Disponible sur: 
https://www.cder.dz , 29/06/2018, 08: 59 pm. 

 .�و�أداة�لقياس��شعاع�الشم����املباشر: ج�از�ب���ليومي���- *
3  - Réseau CHEMS & Applications, Disponible sur: https://portail.cder.dz/spip.php?rubrique47 29/06/2018, 
07: 24 pm.  
4   - Création de la New Energy Algeria, Disponible sur: 
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=neal , 30/06/2018, 07:35 pm. 



  تحليل�واقع��س�ثمار����الطاقات�املتجددة����ا��زائر :الرا�عالفصل�

 219 

تخطيط�املشار�ع�����املساعدة����إ�� باإلضافةال���ن�وكذا�جميع�املنتجات�ا��اصة�بالطاقة�املتجددة�

 1 .وال��كيب�الشم����ذا�املجال�مع�التصميم�والصيانة�

�عشر �السيلسيوم - را�عة �تطو�ر�تكنولوجيا �): USTD( وحدة �سنة ��عمل�1988تأسست �و�� ،

� �م�م��ا �تتمثل �العل�� �والبحث �العا�� �التعليم �وزارة �وصاية �تحت �والتقييم��� �و�بداع �العل�� البحث

والت�و�ن�ملا��عد�التدرج،����ميادين�العلوم�وتكنولوجيات�املواد�و�ج�زة�نصف�املوصلة�للتطبيقات����

م�ارة�تكنولوجية�ومنتجات�ضرور�ة��إ��عدة�ميادين،�كما�تتعاون�مع�جامعات�لتطو�ر�املعرفة�وتحو�ل�ا�

  2.اعيةللمسا�مة����التنمية��قتصادية�و�جتم

�م �م��ا �املجال، ��ذا ��� ��خرى �املؤسسات �من �مجموعة �توجد �معلوماتھ��اكما �ع�� �و�متحفظ

ا��زائري�أو��جن���معرفتھ�بدقة�وال���ع���املس�ثمر�سواء�،�لكن�تبقى���م�ا��اصة�وم��ا�ما��و�متاح

  .����ذا�املطلب�ام�ذكر����ال���ت

  املتجددة����ا��زائر���يص�واقع�الطاقات�: املبحث�الثا�ي

يرى�املراقبون�وا����اء�أن�الطاقة�الناضبة�ال����عد�املصدر�الرئ�����لدخل�ا��زائر،�س�نخفض�

وتنفذ����العقود�ا��الية�والقادمة�مما�سيوقع�البالد����أزمة�خط��ة�رغم�أن�البعض�يرى�أن�مخزون�

�فرض �و�و�ما �البلدان، �غرار��عض �ع�� �سنوات �لعدة �سالم��ا �لضمان �يكف��ا عل��ا��ا��زائر�الباط��

نوع�من�الطاقات�����قتصاد�إال�رغم�ج�ود�ا�لدمج��ذا�الو التوجھ�نحو�استغالل�الطاقات�املتجددة�

�ال�ا��أ �باال�تمام �يحظى �لم �من� 3.نھ �ا��د ��� ��س�م �املتجددة �الطاقة �مجال ��س�ثمار��� �وأن خاصة

�والغاز �النفط �موارد �الب�ئة. 4اس��الك �ع�� �من�وقبل�.وا��فاظ �نوع ��ل �املصادر�����يص أنواع

 حيث�،�عر�ف�الطاقة�املتجددة����القانون�ا��زائري �إ��يمكن�التطرق��ع���حدى،�الطاقو�ة�املتجددة

أوت� 14املؤرخ���� 09-���04القانون�رقم�  03وفق�املادة��عرف�الطاقة�املتجددة�حسب�املشرع�ا��زائري�

  5 :بما�يأ�ي. ،�املتعلق�ب��قية�الطاقات�املتجددة����إطار�التنمية�املستدامة2004

                                                           

  .http://ascalgeria.com ،01/07/2018 ،07:26 pm :املوقع�الرس���للشركة�- 1
،�امللتقى�الدو���ا��امس�حول�اس��اتيجيات�الطاقات�املتجددة�مسا�مة�الطاقات�املتجددة����إنتاج�الك�ر�اء����ا��زائردحما�ي�فاطمة�وآخرون،��- 2

 .12: ،�ص2018أفر�ل��24- 23يومي�،�،�ا��زائر02،�جامعة�البليدة�-دراسة�تجارب��عض�الدول -ودور�ا����تحقيق�التنمية�املستدامة�
3-�� �إيمان، �السيا��شقاليل �القطاع ��� �املستدامة �التنمية �أجل �من �الشمسية �ا��رار�ة �ا��زائر��الطاقة �مشروع�–�� �تطبيق �إلم�انية دراسة

  .16: ص ،02�،2016،�العدد�رقم�)CDER(�شر�ة�الطاقات�املتجددة�ملركز�تنمية�الطاقات�املتجددة��،-���ا��زائر) PROSOL( بروسول 
  http://www.meer.gov.dz/ar/?p=357: متوفر�ع��الطاقة�الشمسية�وحد�ا�كفيلة�بضمان�أمن�الطاقة�العاملي،� - 4
 .11-09: ص�ص،�2004أوت��52�،18،�العدد�41ا��ر�دة�الرسمية،�السنة� - 5
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�تحو�ل��أش�ال - �من �انطالقا �عل��ا �املحصل �أو�الغاز�ة �أو�ا��رار�ة �أو�ا��ركية �الك�ر�ائية الطاقات

�وتقنيات� �املائية �والطاقة �العضو�ة �والنفايات �ا��وفية �وا��رارة �الر�اح �وقوة �الشمسية �شعاعات

 استعمال�الكتلة�ا��يو�ة؛

قنيات��ندسة�املناخ�ا��يوي����مجموع�الطرق�ال����سمح�باقتصاد�معت������الطاقة�بال��وء�إ���ت -

 عملية�البناء؛

��ذا� �أح�ام �إ�� �ال��ا�ي �إ�� ��و�� �ش�ل�ا �من �املتجددة �الطاقات �تحو�ل �عمليات �مجموع وتخضع

 :القانون�وتمثل�مجال�تطبيقھ�السيما�فروع�التحو�ل��تية

 تحو�ل�ك�روضو�ي،�وتحو�ل�حراري�وحراري�حر�ي؛: طاقة��شعاع�الشم��� 

 � �الكتلة �: ا��يو�ةطاقة �الال�وا�ي �التحو�ل �والكحو��،�" الرطب"عمليات �التخم���امليثا�ي �طر�ق عن

 باالح��اق�والتفحيم�والتحو�ل�إ���غاز؛" ا��اف"وعمليات�التحو�ل�

 تحو�ل�مي�اني�ي،�وتحو�ل�ك�رومي�اني�ي؛�:طاقة�الر�اح 

 اس��جاع�ش�ل�حراري؛�:طاقة�ا��رارة�ا��وفية 

 ي�اني�ي؛تحو�ل�ك�روم�:الطاقة�املائية 

 استعمال�� ��� �فع�� �اقتصاد �بتحقيق ��سمح �ال�� �ا��يوي �املناخ ���ندسة �املرتبطة �والتقنيات املواد

  .الطاقات�التقليدية

   الطاقة�الشمسية����ا��زائر: املطلب��ول 

 � �عام �أجرا�ا �لدراسة �للفضاء 2005وفًقا �طاقو�ة (DLR) املركز��ملا�ي �ا��زائر�بإم�انيات �تتمتع

ضعف�إجما���احتياجات�أورو�ا�الغر�ية� 60 يمكن�أن��غطيشمسية�طبيعية�كب��ة�وإم�انات�اقتصادية�

�الك�ر�اء �اليوم .من ��شعاع �مساحة �تبلغ �مساحة �ع�� � 01ي ���كيلوواط 05م���مر�ع �الساعة �أك����� �

�كمن��ستخدام�املحتمل�الرئ�����للطاقات�املتجددة����توف���الك�ر�اء�و . مساحة�من��را����الوطنية

  1.للمناطق�ذات�الكثافة�الس�انية�املنخفضة�أو�املناطق�النائية

 

 

 

                                                           

1 - Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer, Algerien Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

in Gewerbe und Landwirtschaft Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure, (� �املتجددة الطاقة

 .Algerie, Juli 2018, p: 22 ,( 2018وكفاءة�استخدام�الطاقة����الصناعة�والزراعة����ا��زائر�تحليل�للسوق�املس��دف�
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  خر�طة�إم�انيات�الطاقة�الشمسية����ا��زائر): 01.04(رقم��خر�طة

  
Source: Ministère de l’Energie et des Mines, Guide des Energies Renouvelables, Édition 2007, p: 13.  

�عد�الطاقة�الشمسية�منبع�رئ�����للطاقة�النظيفة����ا��زائر�مما�جعل�ا�محط�أنظار�الكث���من�

حيث�يقدر�مجموع�أشعة�الشمس�الساقطة����حدود�ال��اب�ا��زائري�بـ�. الدول�الباحثة�����ذا�املجال

،�و�تجاوز�عدد�1مرة��س��الك�ا��زائري�من�الك�ر�اء�5000السنة،�بما��عادل�/ كيلواط�سا���169440

� �الشمس �أشعة �/ساعة�2000ساعات �إ�� �وال��راء �العليا �ال�ضاب ��� �تصل �����3900سنة، ساعة

�الساحلية �املناطق ��� �املستلمة �الشمسية �الطاقة �ت��اوح و����2سنة/ م���مر�ع/ كيلواط�1700 السنة،

رغم�ذلك�. سنة/ م���مر�ع/كيلواط��2650ب�نما����ال��راء��سنة،/ م���مر�ع/كيلواط��1900املرتفعات�

تبقى�ا��صة�ال����سا�م���ا�الطاقة�الشمسية�����مداد�الك���للطاقة�ض�يلة�جدا،�وذلك�من�خالل�

��ر�اف �لك�ر�ة �ومشار�ع �بالطاقة �املعزولة �املناطق ��عض �الطاقة�و  3.إمداد �من �النوع ��ذا تتوفر�من

  :�م�انيات�التالية

 
ً
  4:وال���تتوفر�ع��: الطاقة�الشمسية�ا��رار�ة -أوال

يتم�فيھ�اس��داد�ا��رارة�من�خالل� ):املجمع�الشم���(أج�زة��س�شعار�ا��رار�ة�الشمسية� .1

� �ال�واء+ املاء(السوائل �أو �تأث���)التجمد �باستخدام �لالمتصاص �ا��مراء �تحت ��شعة �من �يقلل ،

 .�حتباس�ا��راري�و�قلل�من��نبعاثات

                                                           

،�امللتقى�الدو���ا��امس�مشار�ع�وإس��اتيجية�الطاقات�املتجددة�–واقع�وآفاق�الطاقات�املتجددة����ا��زائر�مسعود�دراو���،�حنان�حاقة،��- 1

 24- 23،�ا��زائر،�يومي�02 ،�جامعة�البليدة-دراسة�تجارب��عض�الدول –حول�اس��اتيجيات�الطاقات�املتجددة�ودور�ا����تحقيق�التنمية�املستدامة�

  .05: ص ،2018أفر�ل�
2 - Ministère de l’Energie et des Mines, Guide des Energies Renouvelables, Édition 2007, p: 39. 
3 - Solar in Algeria, Available on: https://www.worldenergy.org  
4 - Ministère de l’Energie et des Mines, Guide des Energies Renouvelables, Édition 2007, p p:10-12. 
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أج�زة��س�شعار�ا��رار�ة�املز��ة� :يت�ون�من�ثالثة�عناصر�رئ�سية: ��ان�املياه�الشم��� .2

  .مجموعة�من�التنظيمات خزان�تخز�ن�للمياه�امل��لية، ال���تتلقى�أشعة�الشمس،

ال����ستخدم�إلنتاج�الك�ر�اء�ع���نطاق�واسع،�وتحول��:محطات�الطاقة�ا��رار�ة�الشمسية .3

�1000ارة����املكثفات��سطوانية�وشبھ�ال��جية�تصل�درجة�ا��رارة�ف��ا�إ����شعاع�الشم����إ���حر 

 .درجة�مئو�ة

4. � �الضوئية �الشمسية �إ����):الفولطوضوئية(الطاقة �مباشرة �الشمس �ضوء �تحو�ل يمكن

�أو�يتم� �البطار�ات ��� �إنتاج�ا �يتم �ال�� �الك�ر�اء �تخز�ن �يمكن �كما �الضوئية، ��لواح �طر�ق �عن ك�ر�اء

�الشبكة �ع�� �املعاي���املوجودة �ع�� �لتوز�ع�ا �عاكس �بواسطة �للمناطق��.تحو�ل�ا ��مثل و�عت���ا��ل

 .وح�الر�في�سا�م����ا��د�من�ظا�رة�ال���حيثلة�املعزو 

� �اليم�ن �ع�� �وتظ�ر�ا��ر�طة �السنو�ة �الشمس �السنوي (أشعة �ال�سار��)�شراق املتوسط�وع��

  :���ا��زائر�السنوي�لإلشعاع�الك���املستقَبل�ع���سطح�أفقي

املتوسط�السنوي�لإلشعاع�الك���املستقَبل�ع���و ��شراق�السنوي ): 02.04(رقم��خر�طة

  سطح�أفقي

  
Source: https://portail.cder.dz/spip.php?rubrique66  

�نفذت� �والك�روضوئية، �الضوئية �ا��رار�ة ��نظمة ��� �املصدر�للطاقة ��ذا �استغالل �أجل من

�الستخدام� �املئو�ة �ال�سبة �ز�ادة �إ�� �أدى �مما ��جل، �متوسطة �مستدامة �تنمية ا��زائر�إس��اتيجية

�سنة� %06الطاقة�الشمسية�إ���
ً
جدا�،�حيث�أن�املعرفة�الدقيقة�باإلشعاع�الشم����م�م�2015سنو�ا

و�مثل�نقص�وسائل�القياس�وعدم�توفر�محطات��رصاد�ا��و�ة�����.لتطو�ر�أنظمة�الطاقة�الشمسية
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جميع��ماكن�و��م�املناطق�املعنية�صعو�ات�أج��ت�الكث��ين����دول�العالم�ع���تطو�ر�نماذج�لتقدير�

�وقت �وأي �م�ان �أي ��� �الشم��� ��شعاع �تطبيقا��1.كمية �املتجددة �الطاقات �مركز�تنمية �وضع فقد

  2.�شعاع�الشم����يمكن�الوصول�إليھ�من�خالل�رابطھ�ا��اص����املركز���ساب

  القدرة�املركبة�من�الطاقة�الشمسية����ا��زائر ):01.04(جدول�رقم�

ميغاواط: الوحدة  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  425  244  74  26  25  25  25  25  -  -  -  القدرة

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, 2019. 

�ف �ا��دول �خالل �ا��زائرإمن �قدرة � ن �الشمسية �الطاقة �من �سنة �تظ�ر�منذ و�قيم� 2010بدأت

ميغاواط�إال�أ��ا�عرفت�تحسنا� 26ب�سبة�قليلة� 2014ميغاواط�مع�ارتفاع�ا�سنة� 25قليلة�وصلت�إ���

 %89بـ 2010وعن�سنة�، %69بـ 2015مرتفعة�عن�سنة��ميغاواط 244حيث�وصلت�إ��� 2016كب��ا�سنة�

و�و�ما�يو���الز�ادة�املستمرة���� 2018ميغاواط�سنة��435ميغاواط�و 425قيمة� 2017لتصبح�سنة�

� %�0.08سبة�و ��فر�قية �جماليةمن�السعة� %07ال���تمثل�القدرات��جمالية�ل�ذه�الطاقة،�
ً
عامليا

� �2018سنة ��س�تھ �وما ،10% �   %0.1و�إفر�قيا 2017سنة
ً
�. عامليا �املجاورة �الدول �قيم ��انت م��ا�ب�نما

ع���التوا��،�أما�تو�س�فقد�حققت�قدرة�����ذا�املجال� 2017و 2018ميغاواط�سن����15و 17املغرب�

   .2017و 2018ميغاواط�سن����47قدرت�بـ

  إنتاج�الطاقة�الشمسية����ا��زائر): 02.04(جدول�رقم�

جيغاواط: الوحدة  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  -  162  198  193  193  103  0  -  -  -  نتاج� 

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, p: 51. 

� ��ان �ا��زائر�والذي ��� �الشمسية �الطاقة �يظ�ر�إنتاج � 0ا��دول �سنة  103و 2010جيغاواط

نھ�يبقى�إنتاج�أإال� %36محققا�ارتفاعا�ب�سبة� 2015جيغاواط�سنة� 162يصبح�،�ل2011جيغاواط�سنة�

  .الشمسية�بإم�انيا��اضعيف�مقارنة�

�و  ��عد �الشمسيةأنظمة �الت الطاقة �ا��زائر�كنولوجيا ��� �الطاقة�املفضلة �تكنولوجيات �ب�ن من

�راجع �وذلك �ا��ز �املتجددة �تجر�ة �الك�روضوئيةإ�� ��نظمة �مجال �ائر��� �إ��
ً
�إضافة �أسعار�، انخفاض

  .�1لواح�الشمسية

                                                           

1 - M. Salmi Et d'autres, Estimation de l'irradiation solaire globale dans la ville de m’sila (Algerie), 1ère 

Conférence Maghrébine sur les Matériaux et l’énergie, 11 april 2017, p: 02. 
2 - Calcul du rayonnement solaire ( ciel clair ), Disponible sur: http://data.cder.dz:81/ , 09/07/2018, 07:29 pm. 
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  طاقة�الر�اح����ا��زائر: املطلب�الثا�ي

 � ��� �مفضلة �متجددة �طاقة �تكنولوجيا �ثا�ي ��� �الر�اح ����ختلفو ، ا��زائرطاقة �الر�اح ��مورد

��بالدال �آلخر �م�ان �من �فئت�نحيث �إ�� �الشاسعة �مساح��ا �وأطلس� تنقسم �ت�� �أطلس جغرافيت�ن

��راوي،�بي��ما�س�ول�تتخلل�ا�مرتفعات،�ومن�خالل�ا��ر�طة�يت���أن�ا��نوب�يتم����سرعة�ر�اح�

� �من �أع�� �سرعات �مع �الغر�ي �ا��نوب �وخاصة �الشمال، �من �و /م�� 04أع�� �تثانية �قيمة  06تجاوز

�و�ران،�بجاية�وعنابة�تتم����سرعة�أما����الشمال�ف�ناك�مناطق�ساحلية�. ثانية����منطقة�أدرار/م��

  2.ر�اح�مرتفعة�باإلضافة�إ���مرتفعات�خي���وتيارت

�ا����فصل�الر�يع،�تم�الوصول�إ���أع���سرعا�عادة�ما�يف،�تلف�سرعات�الر�اح�ع���مدار�العامتخ

�. ا��ر�ف�والشتاء�فص�����وأدنا�ا� ملناطق�تقدر�إم�انات�ا��زائر�القابلة�لالستغالل�اقتصادًيا����اكما

 3.اعة����السنةت��اواط�س 38،�بحوا����تصال�بالشبكةذات�الر�اح�ال�افية�ال���يمكن�ف��ا�

 الر�اح����ا��زائر�):03.04(رقم��خر�طة

  
Source: Atlas vent de l’Algérie à 10 m du sol réalisée par H. Daaou Nedjari, S.Kheder Haddouche, 

A.Balehouane et O.Guerri, Disponible sur: www.cder.dz. 

،��1957عود�املحاولة��و���لتوصيل�تور��نات�الر�اح��شبكة�توز�ع�الك�ر�اء����ا��زائر�إ���عام�

� �بقدرة �الر�اح �تور��ن �مولد �تركيب � 100مع �فنت �جراند �موقع ��� و�عد�). ا��زائر�العاصمة(كيلواط

�ن��� �ثم �الر�اح �تور��نات �والتطو�ر��� �البحث ��� �كب��ة �اس�ثمارات �توظيف �تم ��و�� �النفطية الصدمة

                                                                                                                                                                                     

1
- - Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer, Algerien Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

in Gewerbe und Landwirtschaft Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure, (الطاقة�املتجددة�وكفاءة�

 .Op.Cit, p:27 ,( 2018يل�للسوق�املس��دف�استخدام�الطاقة����الصناعة�والزراعة����ا��زائر�تحل
2 - Ministère de l’Energie et des Mines, Guide des Energies Renouvelables, Édition 2007, p: 41. 
3
- Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer, Algerien Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

in Gewerbe und Landwirtschaft Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure, (الطاقة�املتجددة�وكفاءة�

  .Op.Cit, p:25 ,( 2018استخدام�الطاقة����الصناعة�والزراعة����ا��زائر�تحليل�للسوق�املس��دف�
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� �بقدرة �ر�اح �مزرعة �أول �تركيب �تم �وقد �كب��، ��ش�ل �الك�ر�اء �إنتاج ��� �الر�اح �طاقة �10استغالل

�أ ��� �درار�ميغاواط � 2013سنة �جو�لية ��� ��شغيل�ا � 2014وتم ����حيث �توفر�ا �ال�� �الك�ر�اء �حقن يتم

�املحلية �الر�اح�،الشبكة �طاقة ��غلغل �معدل �الوقت� تقر�با،�%05 و�مثل ��� ���مية ��عت���قليلة لذا

سنوات،�ثم�توالت��10وعملت�ما�يقرب��1953وقد�تم�تركيب�أك���تور��نات�الر�اح����أدرار�عام�. ا��ا��

 1.ورغم��ل�ا���ود�تبقى�عملية�تركيب�مزارع�الر�اح����ا��زائر�قيد�التقييم،�التور��ناتعملية�تركيب�

ميغاواط�بقصر�ك��تن�ع����عد��10كما�تم�إ�شاء�حقل�إلنتاج�الك�ر�اء�ع���الطاقة�الر�حية�بقوة�

وال���ت�لفت�بانجاز�" سيجالك"���لم�شمال�عاصمة�والية�أدرار�وذلك�من�خالل�شركة�فر�سية�تد��70

�ا��قل����مدة� �ع���الطاقة��165ش�را،�كما�س�تم�تركيب��37املشروع�وتركيب�تج���ات مولد�ك�ر�ا�ي

محطة�لتوليد�الطاقة�الك�ر�ائية� �12كتار�وس�تم�إ�شاء�حوا����50الر�حية�ع���مساحة�إجمالية�تقدر�بـ�

  2.الضغط�املنخفض�والضغط�املتوسط�اتذ

  أماكن�محددة�توسط�السنوي�لسرعة�الر�اح���امل): 03.04(جدول�رقم�

)ثانية/م��: (الوحدة  

  جنات  تم��است  �شار  برج�با���مختار  تندوف  أدرار  املناطق

  3.3  3.7  4.4  4.6  5.1  6.3  متوسط�السرعة�السنو�ة

  حا����الرمل  ا��لفة  مسيلة  تيارت  مشر�ا  ع�ن�صا��  املناطق

  6.5  5.1  5.3  5.6  5.6  6.4  متوسط�السرعة�السنو�ة

  من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��: املصدر

-  Amine Boudghene Stambouli, An overview of different energy sources in Algeria, p: 08, Available on: 

www.jeaconf.org. 

- Un nouvel atlas éolien de l’Algérie, disponible sur: www.cder.dz  

إل�شاء�ن�أدرار����املنطقة�ال����ستقبل�أك���الر�اح����البالد�و���مالئمة�إللم����و���ف�وفقا

�عل��ا �الر�اح ��أإال�. مزارع �ال�� �ا��ر�طة �وحسب �فنھ �الر�اح �ا��زائر�لطاقة �أطلس �ع�ن�إعرض �موقع ن

� �تقدر�بـ �سرعة �متوسط ��عرض �محطة�/م���06.4صا�� �عشرة �اثن�� �مع �إل��ي �تظ�ر�والية �كما ثانية،

كما�تجدر��شارة�إ���أن��عض�املناطق�مثل�بوسعادة�وت�سة�ل�ا�معدل�. ثا/م�05سرعات�ر�اح�تتجاوز�

  .3كب���من�الصفر�مما�يقلل�إم�انيا��ا�إ���حد�كب��

  :زائر�من�طاقة�الر�اح�فيمكن�ت��يص�ا����ا��داول�املواليةو�ال�سبة�إلم�انيات�ا��

       

                                                           

1 - Ouahiba Guerri, L’Energie éolienne en Algérie: Un bref aperçu, Recherche et Développement, CDER , p 

p: 06-07. 
2 -�� �س�يلة، �املستقبيلةمواك�� �ا��زائر�وآفاق�ا ��� �املتجددة �ملصادر�الطاقة �الطاقات��ثار��قتصادية �ملركز�تنمية �املتجددة �الطاقات ��شر�ة ،

  .31: ص ،02�،2016،�العدد�رقم�)CDER(املتجددة�
3 - Un nouvel atlas éolien de l’Algérie, Disponible sur: www.cder.dz  
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  السعة��جمالية�لطاقة�الر�اح����ا��زائر): 04.04(جدول�رقم�

ميغاواط: الوحدة  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  10  10  10 10  10.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  -  السعة

 إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع��من�: املصدر

- WWEA, World wind energy report 2009, 2014,Germany. 

- IRENA, Renewable Energy Statistics 2017, 2019. 

خالل�الف��ة� مرات��09اح����ا��زائر�ارتفعت�من�طاقة�الر ��جمالية�ر�أن�السعة�ا��دول�يظمن�

� ��2018-2008من �من ��0.1منتقلة �إ�� ��ميغاواط�10ميغاواط ��س�تھ ��%0.18بما �السعة�من إجما��

 �%0.0017و��فر�قية
ً
�وافر�قيّ �%0.21ما��س�تھ�و �2018سنة��عامليا

ً
�سنة��%0.0019ا

ً
وتبقى� .2017عامليا

�بد�قدرا��ا �مقارنة �جدا �مجاورةمنخفضة �ول �املغرب، �قدرة �قدرت ��1220 بـ�فقد �ميغاواط �2018سنة

،�2018�،2017خالل�سنوات�ميغاواط��245فقد�قدرت�قدر��ا�بـ،�أما�تو�س�2017ميغاواط�سنة��1017و

2016.    

  إنتاج�طاقة�الر�اح����ا��زائر): 05.04(جدول�رقم�

جيغاواط: الوحدة  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  -  19  01  -  - -  - -  -  -  نتاج� 

Source: IRENA, Renewable Energy Statistics 2017, Abu Dhabi, p: 37, Available on: www.irena.org. 

ع���الرغم�من�أن�أطلس�الر�اح�يوفر�معلومات�مفيدة�لتقدير��م�انات�املوجودة����ا��زائر،�إال�

ملواقع�املث���ملزارع�ا�أن�استكشاف أنھ�ال�يزال�غ����اف�الختيار�املواقع�املؤ�لة�إل�شاء�مزارع�الر�اح�حيث

�جدوى��الر�اح �بقيود �م��و�ة �التنافسية، �الر�اح ��س�ثمار�وتوف���طاقة �ع��
ً
�توفر�عائدا �أن يمكن

كما�أن�طاقة�الر�اح�تنقسم�إ���نوع�ن��.تتعلق��ش�ل�خاص�بطو�وغرافيا�املوقع�وتوافر�شبكة�الك�ر�اء

وإنتاج��،2018-2014ميغاواط�خالل�السنوات� 10طاقة�ر�اح�بر�ة�وال�����لت�ف��ا�ا��زائر�قدرة�قدر�ا�

در�بـ�
ُ
،�أما�النوع�الثا�ي�ف���1ع���التوا���2015و�2014جيغاواط�خالل��19و 01ا��زائر�من��ذا�النوع�ق

  .طاقة�الر�اح�البحر�ة�وال���لم�توجد�ع��ا�أية�إحصائيات�خاصة�با��زائر����التقار�ر�املتوفرة

  ���ا��زائر�الك�رومائية الطاقة: املطلب�الثالث

� �تتوفر �بال�ساوي ا��زائر �موزعة �وغ�� �منتظمة �وغ�� �محدودة �مائية �موارد �زادت�. 2ع�� وقد

الوضعية�سوء��س�ب�ا��فاف�والتلوث�وسوء��سي���املوارد،�وقد�أقر�البنك�الدو���حد�الندرة�العال���

                                                           

1 - IRENA, Renewable Energy Statistics 2017, Abu Dhabi, Available on: www.irena.org. 
   http://www.mree.gov.dz: متوفر�ع���،السياسة�القطاعية�فيما�يتعلق�باملوارد�املائية�والب�ئة - 2
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فرد�/م���مكعب�1500م���مكعب�للفرد�سنو�ا،�فقد��انت�حصة�الفرد�السنو�ة�تقدر�بـ��1000عند�عتبة�

مما�يضعف�تص�يف�البالد�����ذا�املجال،��1999.1فرد�سنة�/م���مكعب�500،�لت��اجع�إ���1962سنة�

� �ر�ط �معدل ��خ��ة �السنوات �ا��زائر��� ��عرف �و %98حيث �الشروب �املياه �شب�ات��%�90شب�ات

� �من �ارتفعت �املسقية �املحيطات �مساحة �أن �ح�ن ��� ��350.000التط���، �سنة إ�����2000كتار���

من�أجل��عز�ز��2020مليون��كتار����آفاق� 02.2 ���انتظار�بلوغ��دف �2016كتار����سنة��1.200.000

جب�التحكم����إدارتھ�لكن�ال�يكفي�حشد��ذا�املورد�فقط�بل�ي .�من�الغذا�ي�وتنو�ع��قتصاد�الوط��

وجب�ع���الدولة�إصالح��طار�القانو�ي�واملؤسسا�ي�والتنظي���من�أجل�ضمان�ا��وكمة��إذ. وتوز�عھ

  2.�فضل�للموارد�املائية�واملالية�عن�طر�ق�تحس�ن�مؤشرات�إدار��ا

ميغاواط��286أي��% 01تبلغ�حصة�إنتاج�الك�ر�اء�من�الطاقة�املائية�با��ض��ة�الوطنية��سبة�و 

� �منصور �100م��ا �بز�امة �خالل�ميغاواط �الك�رومائية �محط��ا �تأ�يل �إعادة �تم �ال�� �جيجل �بوالية �ة

وترجع��ذه��ستطاعة�الضعيفة�إ���العدد�غ���ال�ا���من�السدود�من�ج�ة�وإ���عدم�استغالل�. 2005

�املتوفرة �أنحاء�. املوارد �جميع ��� �بال�ساوي �توزع�ا �وعدم �املنخفضة �ال�ساقط �معدالت �إ�� باإلضافة

�تتمركز�3البالد �ع��، �وتتوزع �الشمالية �املناطق ��� �امل�شآت �: �ذه �أمدا�)ميغاواط�71.5(درقينة �إ�غيل ،

إ�غزر� )ميغاواط�04.45(ت��ي�مدان�) واطميغا�08(،�سوق�ا��معة�)ميغاواط�16(،�إراقن�)ميغاواط�24(

اد�و ) ميغاواط�05.7(،�بوحنيفة�)ميغاواط�06.4(،�قور�ات�)ميغاواط�07(،�غر�ب�)ميغاواط�02.7(�شبال�

 4).ميغاواط�04.2(و�سالة� )ميغاواط�03.5(و������دل�) ميغاواط�15.6(الفضة�

  اس��الك�الطاقة�الك�رومائية����ا��زائر): 06.04(جدول�رقم�

مليون�طن�نفط�م�ا��: الوحدة  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  *  *  *  *  0.1 0.1  * 0.1  0.1  0.1  س��الك� 

     0.05 �ع���أقل�من*
Source: BP Statistical Review of World Energy 2018, june 2018, p: 42. 

�غ� �فمعلوما��ا �السنوات �بقية �عن �ا��زائرأما �اس��الك �و�بقى �الطاقة�ل ��متوفرة �من �النوع �ذا

 .ض�يال�بل�نادرا�لألسباب�السالف�ذكر�ا

 

                                                           

  .60: ،�ص2012،�جوان�07،�دفاتر�السياسة�والقانون،�العدد�إس��اتيجية�إدارة�املياه����ا��زائرنور�الدين�حاروش،��- 1
  http://www.mree.gov.dz :متوفر�ع���،السياسة�القطاعية�فيما�يتعلق�باملوارد�املائية�والب�ئة - 2

3  - Amine Boudghene Stambouli, An overview of different energy sources in Algeria, p: 09, Available on: 
www.jeaconf.org. 
4 - Ministère de l’Energie et des Mines, Guide des Energies Renouvelables, Édition 2007, p: 48. 
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  الك�رومائية����ا��زائرالسعة��جمالية�للطاقة�): 07.04(جدول�رقم�

.ميغاواط: الوحدة  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  228  228  228  228  228  228 228  228 228  231  250  السعة

Source: IRENA, Renewable Energy Statistics 2017, 2019. 

� �تقدير�القدرة �ا��زائر�بـ��جماليةتم ��� �الك�رومائية �مستقرة� 228للطاقة �بقيت �وال�� ميغاواط

للطاقة�الك�رومائية���جماليةمن�السعة��%0.63محققة� ،2018-2009عند�نفس�املستوى�خالل�الف��ة�

�2018سن����العاملية��جماليةمن�السعة��%�0.01سبة�و ،�2017سنة��%0.65و�2018سنة��إفر�قيا���

��.2017و �املغرب �جار��ا �حققت ��1770ب�نما �الف��ة �خالل �2018-2008ميغاواط �وتو�س ميغاواط��66،

  .خالل�نفس�الف��ة

  إنتاج�الطاقة�الك�رومائية����ا��زائر): 08.04(جدول�رقم�

جيغاواط: الوحدة  

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  -  145  193  98  389 378  173 342  283  226  نتاج� 

Source: IRENA, Renewable Energy Statistics 2017, Abu Dhabi, p: 11, Available on: www.irena.org. 

� �الطاقة �ا��زائر���جماليةوصلت ��� �الك�رومائية �سنة��228 إ��للطاقة �منذ �ثابتة �و�� ميغاواط

�بقية�السنوات،�أما�2014جيغاواط�سنة���193عد�أن��ان��2015جيغاواط�سنة��145،�وإنتاج�ا�2009

  .ح������التقار�ر�غ���متوفرة�ف��

  طاقة�ا��رارة�ا��وفية����ا��زائر: املطلب�الرا�ع

من�قبل�سوناطراك،�و���سنة��1967بدأ�التنقيب�عن�الطاقة�ا��رار�ة��رضية����ا��زائر�سنة�

قامت�سونلغاز�بإجراء�دراسات�للتعرف�ع���طاقة�ا��رارة�ا��وفية�����جزاء�الشمالية�والشرقية��1982

� �ايطالية �شركة �مع �بالتعاون �البالد ��ENELمن �سنة �من �الطاقة��1983وابتداء �مجال ��� �العمل بدأ

�توسيع �وتم �املتجددة �الطاقات �مركز�تنمية �قبل �من ��رضية �ال�ا��رار�ة �ا��زء �ل�شمل شما���البحث

�ك�ل �عملية�، �أثر�ع�� �الذي ��سا��� ��و�العامل �بأنواعھ ��حفوري �الوقود �ع�� ��عتماد ��ان حيث

من�املز�ج�الطاقوي�بالرغم�من�أنھ�مورد�متجدد�وصديق�ضرضية�استغالل�وإدماج�الطاقة�ا��رار�ة�� 

  1.للب�ئة

                                                           

1 - H. Saibi, Geothermal Resources in Algeria, Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, 
Australia, 19-25 April 2015, p: 01. 
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�ينابيع �ع�� �تحتوي �أ��ا �وجد �ب�سكرة �املحيطة �املنطقة �أن �من �الرغم �حرارة��وع�� �درجة ذات

عالية،�فإن�الينابيع�ال���تم����يل�ا����ا��زء�الشما���منخفضة�ا��رارة�و�ستخدم�ألغراض�ا��مامات�

  1.والعالج�باملياه�املعدنية،�وال����ستخدم�ا�حوا���عشرة�منتجعات�عامة

من���ش�ل�ال�لس�ا��را����بالشمال�احتياطيا��اما���رارة��رض�ا��وفية،�أدى�إ���وجود�أك�� 

�للبالد�200 �الغر�ي �والشمال �الشر�� �بالشمال �أساسا �متوزعة �حارة �معدنية �مياه �غالبا�. منبع �تبلغ إذ

. م°90م،�وأقصا�ا�منبع�حمام�امل��وط�ن�بقاملة،�بدرجة�حرارة�تصل�إ����°40درجة�حرارة��ذه�املنا�ع�

�ذا�ي �طبي�� �تدفق �ذات �حارة �باطنية ���زانات ��سر�ات �الطبيعية �الينابيع وأك����ذه�. و�عت����ذه

ا��زانات�يمتد�نحو�ا��نوب،�إذ��ش�ل�الت�ون�القاري�الكب�س�خزانا�واسعا�من�حرارة��رض�ا��وفية،�

لبية�من�خالل�ا��فر�يتم�استغالل��ذا�ا��زان،�املس���بالطبقة��. يمتد�إ���آالف�الكيلوم��ات�املر�عة

إن�. م°57حيث�تصل�درجة�حرارة��ذه�الطبقة�إ���. م���مكعب�بالثانية�04ل��صول�ع���تدفق�يصل�إ���

  2.ميغاواط�700استغالل�تدفق�الطبقة��لبية�والتدفق�الطبي���للمنا�ع�يمثل�استطاعة�تبلغ�

��إم�انياتوتقدر� �مركز�تنمية �حسب �الطاقات �من �النوع ��ذا �املتجددةا��زائر���  cder الطاقات

درجة�مئو�ة����منطقة��80درجة�مئو�ة����املنطقة�الغر�ية،��65 :من�الينابيع�الساخنة�تتوزع��اآل�ي�240

��94 املركز، �الشرقية، �للمنطقة �مئو�ة ��50درجة �املتوسط ��� �مئو�ة �ا��نوبدرجة �إيضاح��3.�� و�مكن

  : من�خالل�ا��ر�طةا��زء�الشما���

أطلس�الطاقة�ا��رار�ة��رضية���ر�طة�درجة�حرارة�شمال�ا��زائر�من�): 04.04(رقم��خر�طة

  املصادر�ا��رار�ة

  
Source: El Amin Kouadri Boudjelthia, Energies Renouvelables: un moteur principal du développement 

durable en Algérie, p: 13, disponible sur: http://era.dz/era/ 

                                                           

1 - Geothermal in Algeria, Available on: https://www.worldenergy.org  
 .17: ،�ص2014،�أكتو�ر�مؤتمر�الطاقة�العر�ي�العاشر - 2

3 - El Amin Kouadri Boudjelthia, Energies Renouvelables: un moteur principal du développement durable 
en Algérie, p: 13, disponible sur: http://era.dz/era/  
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�موارد�و  �من �تملكھ �بما �مقارنة �محدود �ا��زائر�جد ��� ��رضية �ا��رار�ة �الطاقة �استغالل �بقى

�أرضية �حرار�ة �ل��زائر�تقدم�. طاقو�ة ��رضية �ا��رار�ة �الطاقة �موارد �عن �املنجزة �الدراسات �أن حيث

ذه�الدراسات�املعلومات�الواردة�ع���ا��رائط�املتعلقة���. لكن�ل�س�كميا��ذه�املواردمظ�را�نوعيا�عن�

- أسماء�الينابيع،�التدفق،�عمق�ا��زانات،�املواصفات�الف��يائية(غ����املة�نظرا�ل�ون�املعطيات�الكمية�

ذلك�املعطيات�الكمية�لأسماء�الينابيع�ا��رار�ة���ذه�ا��رائط�تخلو�من،�ل�ست�مدرجة) ا��..الكيميائية

�املستقبلية �التطبيقية �للدراسات �حقيقي �با�تمام �تحظى �الطاقة�. لن �خرائط �وتحديث �استعادة إن

ا��رار�ة��رضية��ذه�سي�ون����املقام��ول����عمل�مركز�تنمية�الطاقات�املتجددة��غية�دمج�وتكملة�

�الكمية �املعطيات �تطبيق�. �ل �واحتماالت �ا��رار�ة �الينابيع �توصيف �مشروع �س�بدأ �املنظور ��ذا من

�ا��زائر، ��� ��رضية �ا��رار�ة � الطاقة �االدراسة �ا��رد �ع�� �ال�عتمد ��� �ا��رارة �ملنا�ع بالد�لدقيق

� �الف��يا�ي �ج�س�. الكيميا�ي –وتص�يف�ا �آرك �برنامج �استعمال �املتوقع �فمن �املعطيات �معا��ة �عد

املعاي���املتحصل�عل��ا����استكشاف��.رضية�بمواصفات�نوعية�ودقة�عالية��ر�طة�الطاقة�ا��رار�ة�� 

س�ستعمل�إل�شاء�دراسات�تطبيقية�للطاقة�ا��رار�ة��رضية�للتدفئة�حقول�الطاقة�ا��رار�ة��رضية�

  1.العمرانية�والتدفئة�الزراعية

  طاقة�الكتلة�ا��يو�ة����ا��زائر: املطلب�ا��امس
 

�2.381.741بـبمساحة�تقدر� السودان �عد املساحة حيث من �فر�قية الثانية الدولة ا��زائر �عت��

 حدود ول�ا �بيض�املتوسط،شماال�البحر� يحد�ا السواحل�إذ من �لم 1200 ع���أك���من وت���ع�02 �لم

 ا��نوب�الغر�ي وال��راء�الغر�ية��� مور�طانيا جنو�ا، ما���والنيجر شرقا، تو�س�ولي�يا بلدان عدة مع

�غر�ا واململكة �أنواع ع�� ا��زائر تتوفر  .املغر�ية � أر�عة �متداد� ناحية من متباينة التضار�سمن

  2:ا��نوب الشمال�إ�� من ت�تا�ع وال��

 �� ،إ����80من�( متباين عرض ذات ا��زائري  التل س�ول  تمتد املتوسط، الساحل امتداد وع�� الشمال

  الزراعية؛ �را��� معظم ع�� تحتوي ) �لم�190

 طلس�الت��،��طلس�ال��راوي�ومرتفعات�( جبلية سالسل عدة ع�� يحتوي  جب�� �عد�ا�حزام يأ�ي�

 قاحلة شبھ ع���أرا��� تحتوي  العليا بال�ضاب �عرف مرتفعة شاسعة منطقة بدور�ا تحيط إذ )�وراس

  ؛)م���40-  شط�ملغيغ، :الدنيا النقطة( السطحية املياه تجمع) الشطوط(ما��ة� و�ح��ات

                                                           

   https://www.cder.dz: متوفر�ع��توصيف�الينابيع�ا��رار�ة�واحتماالت�تطبيق�الطاقة�ا��رار�ة��رضية����ا��زائر،�مشروع� - 1
2 - http://www.el-mouradia.dz/arabe/algerie/geographie/algeriear.htm 
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 املساحة من�%80 من أك�� لوحد�ا تمثل إذ ا��زائر�ة ال��راء تمتد ال��راوي، �طلس جنوب 

�لل �تتخلل�ا ��ر�ة �ضاب عدة �� ال��راء تتمثل. بالدال�لية ���ر�ة  العرق ( رملية منطقت�ن وس�ول

 .الرملية ال�ضاب من شاسعة مساحات  واللتان�تمثالن) الكب�� الشر�� الغر�ي�الكب���والعرق 

مليون��كتار��25ن�منطقة�الشمال�ال���تحتل�مساحة�تقدر�بحوا���إومن�حيث�القدرات�الغابية�ف

مليون��كتار،����ح�ن�أن��1.8من�املساحة��جمالية�للبالد،��غطي�الغابات�ف��ا��%10أي�أك���بقليل�من�

�و�عت���الصنو�ر�البحري�و�و�الي�توس�1.مليون��كتار�1.9ال�شكيالت�الغابية�املتدرجة����ا��بال�تمثل�

� ��شغالن �إال�أ��ما �الطاقة �الستخدام �م�مان �ا��زائر�ة %05نباتان �الغابات �من و�عت���عملية��2.فقط

�ا��يوانات����املقام��ول�إلنتاج�الغاز�ا��يوي  حل�اقتصادي��و�و �استعادة�النفايات�العضو�ة�وروث

�الر�فية� �للمناطق �مستدامة �ب�نمية �سمح ،� �أجل �من �النفايات �استغالل �عملية �يو�� إنتاج�والش�ل

  .الطاقة�وا��فاظ�ع���الب�ئة

  مراحل�عملية�استغالل�النفايات): 01.04(ش�ل�رقم�

  
Source: http://www.khayma.com, 17/07/2018, 04:18 pm. 

�من�مختلف��نواع�و�صناف،��23يقدر�إنتاج�النفايات����ا��زائر�بـ �طن �ت�تج��%65مليون م��ا

منھ��%36منھ����ح�ن�يوجھ��%10من�مساحة�البالد،�ُ�عاد�تدو�ر��%04بالشمال�ا��زائري�أي�ما��عادل�

�التق�� �مراكز�الردم �و*إ�� �و�01%، �ال�سميد �نحو�عملية �يوجھ �نحو�املفارغ��%46فقط �تحو�ل�ا يتم

مليون�طن�سنوً�ا،��12العمومية،�وتقدر�كمية�النفايات�الناتجة�عن���شطة�امل��لية����ا��زائر�بنحو�

2014مليون�طن�سنة��11وما�يقارب��3 2013 سنةيون�طن�مل�10.3وال����انت�
و��عت��ذه�الكميات� ،1

                                                           

  .17: ،�ص2014،�أكتو�ر�مؤتمر�الطاقة�العر�ي�العاشر - 1
2 - Ministère de l’Energie et des Mines, Guide des Energies Renouvelables, Édition 2007, p: 47. 

  .���مركبات�مصممة���فظ�الفضالت�املختلفة�دون�ال�س�ب����تلوث�الب�ئة: مراكز�الردم�التق���للنفايات�- *
3  - El Amin Kouadri Boudjelthia, Energies Renouvelables: un moteur principal du développement durable 
en Algérie, Op.Cit, p: 14. 
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�عدد� �وصل �حيث �التدو�ر، �بإعادة �خاصة �مؤسسات �نحو�إ�شاء �التوجھ �ع�� �النفايات �من الكب��ة

�ا��زائر� ��� �وتدو�ر�النفايات �فرز �مجال ��� �الناشطة ��25املؤسسات �سنة �خالل �مؤسسة ،�2017ألف

�مجال� ��� �ت�شط �ال�� �املؤسسات �عدد �يبلغ �ب�نما �املتجددة، �والطاقات �الب�ئة �وزارة �إحصائيات حسب

ألف�مؤسسة،�و�ش���التوقعات�إ���وصول�عدد�مناصب�الشغل����ال�شاطات���273قتصاد��خضر�

ل��نامج�و���إطار�ا. 2025مليون�منصب�شغل����سنة��01.4املتعلقة�باالقتصاد��خضر����ا��زائر�إ���

علنت�انطالقتھ�سنة�
ُ
عد�2003الوط���لل�سي���املت�امل�للنفايات،�الذي�أ

ُ
ا�بلدًيا�ل�سي����1257،�أ

ً
مخطط

� �إ�شاء �و�رمجة ��144النفايات �التق�� �للردم �مركًزا �من ��92بي��ا �إ�� �باإلضافة �إنجاز�ا، مفرغة��160تم

� �ع�� �القضاء �جرى �ب�نما ��1304مراقبة، �أصل �من �عشوائية �ع����03مفرغة �موجودة �مفرغة آالف

  2.املستوى�الوط��

� �توازي �ت�اد �حرار�ة �قيمة �ل�ا �الُب��"النفايات �وقد�" الفحم ��رض، �من �املستخرج و�و�الفحم

�املوجود����اسطنبول� �فاملكب �الغاز�من�النفايات ��ونة��خ��ة�ب��كيا�إلنتاج �مشار�ع�كث��ة��� ان�شرت

� �إنتاج �ع�� �استطاعة �من�58لديھ ��ميجاواط �أك���من �تزو�د �و�التا�� �تر�ي��266الك�ر�اء �م��ل ألف

�م��ا�. بالك�ر�اء �ت�تج ��ي �النفايات ��ستورد �وأملانيا �اقتصادًيا �املتقدمة �السو�د �مثل �دول ��ناك �أن كما

ب�نما�تتجھ�ا��زائر�لالستعانة�بالشر�ات�وا����ات��جن�ية�للتخلص�من�مش�لة�النفايات�ال����3.الطاقة

�مواطن �تقلق �ل�ذه�بدأت �حل �إيجاد �من �والعامة، �ا��اصة �املحلية، �الشر�ات �تمكن �عدم �ظل ��� ��ا،

�% 2016�،60مالي�ن�طن�خالل�سنة��03املش�لة�مع��رتفاع�امل��ل����كميا��ا،�الذي�وصل�إ���نحو�

�غذائية �مواد �نفايات �تدر�. 4م��ا �أن �يمكن �النفايات �واس��جاع �تثم�ن ��شاطات �وأن مليار�دينار���38ذا

�الشغل�سنو�ا �مناصب �من ��الف �استحداث ��� ��س�م �للنفايات��5.كما �الوطنية �الو�الة �قامت كما

� �العمومية �الشركة �مع �مشروع �بإطالق �املتجددة �والطاقات �الب�ئة �لوزارة �لوزارة��soptكممثلة كممثلة

 .6الطاقة�واملناجم�والذي�يرمي�إ���تثم�ن�املخلفات�العضو�ة�إلنتاج�الطاقة�و�سمدة�الطبيعية

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

1 - Agence Nationale Des Déchets (AND), Caractérisation des déchets ménagers et assimilés dans les zones 
nord, semi-aride et aride d’Algérie – 2014, p: 10, disponible sur: https://www.and.dz. 

  https://www.noonpost.org: ،�متوفر�ع��2017س�تم��� 14،�ا��زائر��س�نجد�باألجانب�إلعادة�تدو�ر�نفايا��ا - 2

   https://www.noonpost.org: ،�متوفر�ع��2017أفر�ل� 21 كيف�ستصبح�النفايات�طاقة��جيال�املقبلة؟،مناف�قومان،��- 3
  .ا��زائر��س�نجد�باألجانب�إلعادة�تدو�ر�نفايا��ا،�مرجع�سبق�ذكره - 4
   http://www.aps.dz: ،�متوفر�ع��2017س�تم��� 15،�مليار�دج�سنو�ا �38شاطات�تثم�ن�واس��جاع�النفايات�يمك��ا�أن�تدر� - 5
   https://and.dz: ،�متوفر�ع��01: ،�ص2018مارس��الصالون�الدو����ول�للب�ئة�والطاقات�املتجددة����ا��زائر،الو�الة�الوطنية�للنفايات،��- 6
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  ال�يدروج�ن�كمورد�طاقوي�متجدد����ا��زائر: املطلب�السادس

�التطرق�إليھ�ف �يجعل�ا�إمما�سبق �ع���مخزون�جيد�من�الطاقة�املتجددة�مما ن�ا��زائر�تحتوي

��ناك�إم�انية�كب��ة�إلنتاج�ال�يدروج�ن����املناطق�1م�انا�ممتازا�إلنتاج�ال�يدروج�ن�املتجدد �أن ،�كما

�2ا��نو�ية ،� ��و�اس�ثمار�واعد�وعملية �ا��وفية، ��رض �حرارة �من �ال�يدروجي�ية �الطاقة استخالص

�س�م����دعم�النمو�وخلق�فرص�شغل،�و��يح�أيضا�تنفيذ�تجارب�عملية����قطاعات�منتجة��الزراعة�

�للمس�ثمر�ن� ��مد �طو�لة �قروض �تقديم �ع�� �البنوك ����يع �فضال�عن �العامة، �و�شغال والصناعة

  3.ا��وض����تكنولوجيا�ال�يدروج�نالشبان�الراغب�ن�ب

  تقنيات�مختلفة�إلنتاج�ال�يدروج�ن�باستخدام�الطاقة�املتجددة): 02.04(قم�ش�ل�ر 

  
Source: A. Khellaf, L’hydrogène: vecteur énergétique du futur, Bulletin des Energies Renouvelables - N° 18, 

cder, 2010, p: 03. 

�مركز� �خصصھ �الذي �القسم �خالل �من �ال�يدروجي�ية �الطاقة �ا��زائر�الستغالل وتظ�ر�ج�ود

السيطرة�والبحث�وتطو�ر�تكنولوجيات�ال�يدروج�ن�كناقل�تنمية�الطاقات�املتجددة�لذلك،�من�م�امھ�

ز����إ�شاء�قاعدة�بيانات�ملتا�عة�التقدم�املحر ،�والذي���دف�إ���إ���العالم�للطاقة،�ونقل�التكنولوجيا

�وورشات� �تدر��ية، �دورات �وتنظيم �التقنية �امل�شورات �خالل �من �و�شر�ا �بأ�شطة �والقيام �املجال �ذا

باإلضافة�إ���وضع�فر�ق�خاص�بأنظمة�اح��اق�ال�يدروج�ن،��4العمل�واملؤتمرات�وا��دمات��س�شار�ة،

�مشروع �إقامة �أيضا �ا��زائر  ال�يدروج�ن، �الصنا�� �القطاع ��� �متجددة �كطاقة �ال�يدروج�ن ي،�إدخال

                                                           

1 - A. Khellaf, L’hydrogène: vecteur énergétique du futur, Bulletin des Energies Renouvelables - N° 18, cder, 
2010, pp: 02-03. 
2  - R. Boudries-Khellaf, Etude d’un Système de Production d’Hydrogène Solaire en Algérie, Rev. Energ. 
Ren.: Zones Arides (2002) 17-29, p: 13. 

   https://portail.cder.dz: متوفر�ع�� ،pm 05:74، 20/07/2018 ،ا��زائر�تحّول�ال�يدروج�ن�إلنتاج�الطاقة�بالوقود�واملاء - 3
   https://www.cder.dz: متوفر�ع���قسم�ال�يدروج�ن�املتجدد، - 4
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� �تجر��ية �منصة �تحقيق �املشروع ��ذا �للغاز��باستخداميتضمن �مضاف ��وقود �املتجدد ال�يدروج�ن

الطبي���و�نواع��خرى�من�الوقود��حفوري�املطبقة����مواقد�الغاز�وكذا�محر�ات��ح��اق�الداخ���

  .1سنوات�03ملدة��2017املستخدمة����الصناعة�وذلك����جانفي�

  �س�ثمار����الطاقة�املتجددة����ا��زائر : الثالث بحثامل

ترغب�ا���ومة�ا��زائر�ة����ز�ادة��نتاج�وخلق�املز�د�من�فرص�العمل�خارج�قطاع�املحروقات،�

 
ُ
�� �بدأت �خططحيث ��ناك �أن �كما �الطو�ل، �املدى �ع�� �الفوسفات �رواسب �استخراج ��� لبدء��اسارع

� �مقاومة �وجود �من �الرغم �ع�� �الغاز�ال��ري، �قبل��ل ألو إنتاج �من �للغاز�ال��ري �استكشاف تجارب

��س�ثمار�.الس�ان �وا��وافز�ل���يع �التداب���التقشفية �من �سلسلة ��ناك ��انت �حيثكما �رفع��، تم

يو����ا��زائر�ب�نفيذ�إصالحات� (IMF) كما�أن�صندوق�النقد�الدو���،أسعار�الب��ين�والديزل�والك�ر�اء

�الق �و���يع ��قتصاد �لتنو�ع �أساسية �و �ي�لية ��عمال �مناخ �وتحس�ن �ا��اص ا��واجز��تذليلطاع

��س�ثمار��جن�� �املحروقاتو �أمام �قطاع �ع�� ��عتماد �النمو�. تقليل �ارتفاع �إ�� �يؤدي �أن �يمكن مما

  .كما�يجب �قتصادي�وخلق�فرص�العمل

  إحصائيات�الطاقة�املتجددة����ا��زائر�وم�انة�الطاقة�الشمسية: املطلب��ول 

تحرص�الدولة�ا��زائر�ة�ع���تحقيق�أ�داف�ا�ا��اصة�بانتقال�الطاقة�و�عز�ز�التنمية�املستدامة�

�عمل��حيث،�من�أجل�تنو�ع�اقتصاد�ا�وتقليل�احتياجا��ا�امل��ايدة�من�الطاقة،�2017منذ�عام�خاصة�

� �وخاصة �املتجددة �الطاقة �موارد �استخدام �وتوسيع �ا��ا�� �الطاقة �إدارة �قانون �ع�� الطاقة�الدولة

 .الشمسية

�والعشر�نو �ا��ادي �للقرن �شبكة�سياسة�الطاقة�املتجددة فإنھ�،�)REN21( ���تقر�ر�صادر�عن

اواط����إفر�قيا�من�حيث�السعة�غجي�0.4،�احتلت�ا��زائر�املرتبة�الثانية�بحوا���2018اعتباًرا�من�عام�

�مث��ة� .املركبة�ملحطات�الطاقة�املنتجة�للطاقة�املتجددة��عد�جنوب�افر�قيا �ناك�أيًضا�فرص�أعمال

�املجال� ��ذا ��� �العملية �والدراية �ا����ة �من �القليل �حالًيا �لد��ا �البالد �لكن �الر�اح، �قطاع ��� لال�تمام

كما�تبلغ��سبة��.لت�ون�قادرة�ع���تنفيذ�ا�ع���نطاق�واسع�كما��و�ا��ال����قطاع�الطاقة�الشمسية

� �حوا�� �حالًيا �املتجددة �إج�%01الطاقات �من �حصة�فقط �قياس �ال�يمكن �ب�نما �املنتجة، �الطاقة ما��

  .توف���الطاقة��عد

  :أما�عن�إجما���قدرات�الطاقة�املتجددة����ا��زائر�فيمكن�إيضاح�ا����ا��دول�املوا��

                                                           

، 20/07/2018محر�ات��ح��اق�الداخلية�واملواقد�الصناعية،�: إدخال�ال�يدروج�ن�كطاقة�متجددة����القطاع�الصنا���ا��زائري  :املشروع - 1

09:24pmمتوفر على ،: https://www.cder.dz   
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  إجما���قدرات�الطاقة�املتجددة����ا��زائر):09.04(جدول�رقم�

 ميغاواط: الوحدة

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  482  312  264  253  253  253  253  228  231  250  ا��زائر

  2011332  1849496  1693053  1568742  1449488  1331442  1228823  1138073  1062585  994161  العالم

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, Abu Dhabi, 

2017,  p: 02. 

���را��ا� �شساعة �رغم �جدا �ض�يلة �املتجددة �الطاقة �ا��زائر�من �قدرات �تظ�ر�أن �ا��دول من

من�إجما���قدرات�الطاقة�املتجددة�العاملية�رغم��%0.02وقوة�ر�اح�ا،�إال�أ��ا�ال�تمثل�سوى�ما��س�تھ�

� �سنة �عرف��ا �ال�� �الطفيفة ��2016الز�ادة �سنة ��� �للمح2015عنھ �راجع �وذلك ���ا�، �قامت �ال�� اوالت

  .ا��زائر�����ذا�املجال�وخاصة����الطاقة�الشمسية

�إجما�� �بلغ �فقد ��نتاج �عن �ا��زائر� أما ��� �املتجددة �الطاقة �سنة�/جيغاواط�327إنتاج ساعة

���سنة��%0.007من�إجما����نتاج�العال���للطاقة�املتجددة��عد�أن��ان��%0.005،�ما��س�تھ�2015

  :نھ�ا��دول�املوا��و�و�ما�يب���2014

  إنتاج�الطاقة�املتجددة����ا��زائر إجما��):10.04(جدول�رقم�

ساعة/جيغاواط: الوحدة  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  327  391  291  583  481  173  342  283  226  ا��زائر

  5537179  5334912  5057019  4765781  4440775  4200120  3845511  3730802  3530640  العالم

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics 2016, Abu Dhabi, 

2017,  p: 03. 

 
ً
أن�القدرة�ال��اكمية��آير�ناأظ�رت�بيانات�وإحصاءات� :م�انة�الطاقة�الشمسية����ا��زائر-أوال

� �من �انتقلت �حيث �عام�ن ��� �أضعاف �بأر�عة �ارتفعت �قد �إفر�قيا ��� �الشمسية ميجاواط��1330للطاقة

عن�) soutafrica(،�ف�يمنت�ف��ا�شركة�ساوتأفر��ا�2015ميجاواط������اية�سنة��2100ا����2014سنة�

ميجاواط�أي��1361ب�افر�قيا�ع���طر�ق�برنامج�ا�املستقل�للطاقة�املتجددة،����املقابل�استحوذت�جنو 

من�السعة�الك�روضوئية�الشمسية�املركبة�ع���مستوى�القارة�تل��ا�ا��زائر�بما�قيمتھ��%65ما��س�تھ��

استحوذت��ل��2015ثم�بقية�الدول�ب�سب�قليلة�ومتفاوتة،�و���عام��،%13ميجاواط�أي�ما��س�تھ��274

ميجاواط�املضافة�����ذا��751من��%�95س�تھ��ميجاواط�أي�ما�710من�جنوب�افر�قيا�وا��زائر�ع���
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�ومعدالت�. العام ��ذا �بكث���ان�شار�ا �تفوق �ك�ل �افر�قيا �ا��زائر�وكذلك �ام�انيات �فإن �ذلك ومع

   1.�ضافات�ال�����ل��ا

ومع�توسيع�السوق�ل��كيب�أنظمة�الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية����إفر�قيا،�من�الطبي���أن�

� �ت�تج �ال�� �الشر�ات �شيوًعا�تظ�ر �أك�� �وستصبح �محلًيا �الك�روضوئية �الشمسية �الطاقة وحدات

 
ً
حيث�ال�تقتصر�الطاقة��نتاجية��فر�قية�ع���الوحدات�الك�روضوئية،�ف�ناك�أيًضا�العديد��.مستقبال

�املحلي�ن� �الالعب�ن �من �العديد �بالفعل �يوجد �كما �إفر�قيا �جنوب ��� �املحوالت �تصنع �ال�� �الشر�ات من

�الذ �والدولي�ن �الك�روضوئية �الوحدات �وتجميع �إلنتاج �افر�قية �مصا�ع �لد��م ���(ين �املثال �س�يل : ع��

�وكي�يا �تو�س �إفر�قيا، �جنوب �موزمبيق، �كن�يجة�)ا��زائر، �ال��ا�ي �سعر�املنتج �خفض �إ�� �باإلضافة ،

للتص�يع�املح��،�حيث�تؤدي�صناعة�الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية�إ���توف���املز�د�من�فرص�العمل�

 2.لس�ان�املحلي�ن�و�التا���يمكن�أن�تحسن�الوضع��قتصادي����املنطقةل

أفضل�خمسة�دول����مجال�الطاقة�املتجددة،�حسب��ضافات��نتاجية،�����):11.04(رقم��جدول 

 ��2014اية�عام�

  5  4  3  2  1  الطاقة

� �املتجددة بما�(الطاقة

�الطاقة� �ذلك ��

  )املائية

  كندا  أملانيا  ال��از�ل  الواليات�املتحدة  الص�ن

� �املتجددة ال�(الطاقة

  )�شمل�الطاقة�املائية

  ال�ند/اليابان  ايطاليا/اسبانيا  أملانيا  الواليات�املتحدة  الص�ن

  اليابان  ال��از�ل  الص�ن  أملانيا  الواليات�املتحدة  توليد�الطاقة�ا��يو�ة

قدرة�الطاقة�ا��رار�ة�

  �رضية

  نيوز�لندا  املكسيك  اندون�سيا  الفيليب�ن  الواليات�املتحدة

  روسيا  كندا  الواليات�املتحدة  ال��از�ل  الص�ن  القدرة�الك�رومائية

�الطاقة� توليد

  الك�رومائية

  روسيا  الواليات�املتحدة  كندا  ال��از�ل  الص�ن

�ا��رار�ة� الطاقة

 املركزة الشمسية

(CSP)  

�مارات�العر�ية�  ال�ند  الواليات�املتحدة  اسبانيا

  املتحدة

  ا��زائر

�الشمسية� الطاقة

  الك�روضوئية

الواليات�  ايطاليا  اليابان  الص�ن  أملانيا

  املتحدة

�الشمسية� الطاقة

�للفرد� الك�روضوئية

  الواحد

جم�ور�ة�  اليونان  ب��ي�ا  ايطاليا  أملانيا

  ال�شيك

                                                           

1- International Renewable Energy Agency (IRENA), Solar PV in Africa: Costs and Markets, September 
2016, P: 30. 
2
- International Renewable Energy Agency (IRENA), Solar PV in Africa: Costs and Markets, Op.Cit, P: 77. 
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  ال�ند  اسبانيا  أملانيا  الواليات�املتحدة  الص�ن  قدرة�طاقة�الر�اح

�قدرة� �الر�اح طاقة

  الفرد

  ايرلندا  اسبانيا  أملانيا  السو�د  الدنمارك

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Prospects: Germany, REmap 

2030 analysis, Abu Dhabi, november 2015, P: 101. 

�عد��مارات��cspمن�حيث�الطاقة�ا��رار�ة�الشمسية�املركزة�احتلت�ا��زائر��املرتبة�ا��امسة�

،�ولم�يكن�ل�ا�أي�ظ�ور����بقية�أنواع�الطاقات�املتجددة��خرى،�و�و�ما�2014سنة��العر�ية�املتحدة

�املجال ��ذا ��� ��س�ثمارات �قلة �. يث�ت �سنة �احصائيات �أظ�رت �ا��زائر��انت��2013ب�نما �قدرة أن

  :معدومة�كما�يب�نھ�ا��دولي�ن

البلدان�ا��مسة��و���بال�سبة�لقدرة�توليد�الطاقة�املتجددة�ال��اكمية�املث�تة��):12.04(رقم� جدول 

  2013بواسطة�التكنولوجيا،�
  املد�وا��زر�واملحيط    CSP الطاقة�الشمسية�    الطاقة�الشمسية�الضوئية  الر�اح�ال��ية

  0.3  جم�ور�ة��ور�ا  2.3  اسبانيا  36.3  أملانيا  91.0  الص�ن

�املتحدة� الواليات

  �مر�كية

  0.2  فر�سا  0.9  �مارات�العر�ية�املتحدة�  18.6  الص�ن  60.2

  0.0  كندا  0.1  الواليات�املتحدة��مر�كية  17.9  ايطاليا  33.8  أملانيا

  0.0  اململكة�املتحدة  0.1  ال�ند  13.6  اليابان  23.0  اسبانيا

  0.0  الص�ن  0.0  ا��زائر  12.1  الواليات�املتحدة��مر�كية  20.2  ال�ند

Source: International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Power Generation Costs In 2014, 
January 2015, p: 49. 

�و���بال�سبة�لقدرة�توليد�الطاقة�املتجددة�ا��ديدة�املث�تة��املراكز�ا��مسة): 13.04(جدول�رقم�

  2013بواسطة�التكنولوجيا،�
  الطاقة�الشمسية�ا��رار�ة  الطاقة�الشمسية�الضوئية  الر�اح�ال��ية

  0.3  اسبانيا  12.9  الص�ن  15.7  الص�ن

  0.4  الواليات�املتحدة��مر�كية  2.8  اليابان  2.8  أملانيا

  0.1  �مارات�العر�ية�املتحدة  1.7  الواليات�املتحدة��مر�كية   1.7  ال�ند

  0.1  ال�ند  1.6  أملانيا  1.6  اململكة�املتحدة

  0.0  ا��زائر  1.6  أس��اليا  1.6  كندا

Source: Renewable Power Generation Costs In 2014, p: 54. 

�مبكرة،�كما��و�ا��ال���� CSP ان�شرت�الطاقة�ا��رار�ة�الشمسية�املركزة �مرحلة ��� ���أفر�قيا

�العالم �أنحاء �ب�شر�ما�. جميع �إفر�قيا، �وجنوب �املغرب �مصر، �ا��زائر، �افر�قية، �دول �أر�ع وقامت

وتبلغ�طاق��ا�املركبة�أك���من�. 2015مجموعھ�ستة�مشار�ع�للطاقة�الشمسية�املركزة�اعتباًرا�من�مارس�

�ا��رار . ميغاواط�180 �مستوى�و�عت���الطاقة �ارتفاع �مع �تزداد �كفاء��ا �ألن �جذابة �املركزة �الشمسية �ة

ال�شعيع،�و�ذا�ل�س�ا��ال�نفسھ�بال�سبة�للطاقة�الشمسية�الك�روضوئية�حيث�تنخفض�الكفاءة�مع�

�قوي� �الشم��� ��شعاع �حيث �ال��راو�ة �البلدان ��� �جذابة �امل��ة ��ذه �املجمع، �حرارة �درجات ارتفاع
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�ا �توفر�أنظمة �إذ �خاص �كحرارة،��ش�ل �الشمسية �الطاقة �لتخز�ن �الفرصة �املركزة �الشمسية لطاقة

  .الستخدام�ا����توليد�الك�ر�اء�خالل�ف��ات�انخفاض�أو�ا�عدام�أشعة�الشمس

  آليات�ترقية��س�ثمار����قطاع�الطاقة�املتجددة����ا��زائر: املطلب�الثا�ي

  1 :النقاط�التالية�من�خاللددة�الطاقات�املتج�س�ثمار����ترقية�و  عملت�ا��زائر�ع������يع

�ا محاولة - �خالل �من �الطاقة �وكفاءة �املتجددة �لتعز�ز�الطاقة �الطاقات�ل��و�ج �ل��قية �وط�� برنامج

� �يد�� �املستدامة �إطار�التنمية ��� �الوط��"املتجددة �الطاقات�"ال��نامج �الستعمال �سنو�ة �وحصيلة ،

  ؛"ا��صيلة�السنو�ة"املتجددة�تد���

 :م��ا�متعددة�ل��قية�الطاقات�املتجددة�آليات -

ضاعفت�ا��زائر�ج�ود�ا�من�أجل�أخذ�خطوة�كب��ة����مجال��س�ثمار����الطاقة�����2018سنة�

� �فمارست �املتجددة �الدولة �بلديات �ع�� �الضغط �املرتفعة �فوات���الك�ر�اء مليار�دينار� 20.9(لتقليل

�ما��انت�غ���قادرة�ع���،�وال���غا)جزائري 
ً
،��باإلضافة�إ���إعادة�إحياء����السنوات��خ��ة��سديد�البا

�: مثل�ولم�يتم�تطبيق�ا،مشار�ع�الطاقة�املتجددة�ال���تم�وضع�ا� م��ل�جديد�����600العزل�ا��راري�لـ

��س�� � "ECO-BAT"إطار�مشروع �بناء �تم ��ن، �ح�� �زالت��160؛ �وما �بالفعل، �و�شغيل�ا �سك�� مب��

استخدام�نوافذ�زجاجية�،�2017مب���قيد���شاء�اعتباًرا�من�سنة��440املبا�ي�املتبقية�البالغ�عدد�ا�

� �مساحة �ع�� �مشا�ل��620مزدوجة ��س�ب �املشروع ��ذا �إلغاء �تم �وقد �القائمة �املنازل ��� م���مر�ع

� �تركيب �الش�2400ضر��ية، �بالطاقة �مياه ���ان �مختلفة �مبا�ي ��� �واملبا�ي�(مسية �واملساجد املدارس

�ذلك �إ�� �وما ��س��) السكنية، �مشروع �� "AL-SOL" ال��اية� ��، � �توز�ع �وانت����407تم �فقط وحدة

 .املشروع

� �املس���01توز�ع �إطار�املشروع ��� �موفر�للطاقة �مصباح � "ECO-LUMIERE" مليون ��ذا�يولم كتمل

  .2املشروع

�املصابيح� �استخدام �خالل �من �العامة ��ضاءة �مجال ��� �تجر��ية �مشار�ع �ب�نفيذ �البلديات �قامت كما

املوفرة�للطاقة�وتج����املدارس�بأنظمة�ك�روضوئية�باعتبار�أ��ا�ال�تحتاج�إ���طاقة�كب��ة����الليل،�كما�

��عنوان �وط�� �اجتماع �بي��ا �من �فعاليات �عدة �انتقال": عقدت �قلب ��� التحديات�: الطاقة�املجتمعات

،�والذي�تم�من�خاللھ�عقد�اتفاقية�ب�ن�وزارة�الطاقة�ورؤساء�املجالس�البلدية�ت�ناول�التمو�ل�"والفرص

� �للطاقة، �موفرة �بمصابيح �العامة �لإلضاءة �التقليدية �املصابيح �اس�بدال �ملشار�ع ��دف�املش��ك

� �الطاقة �ع�� �ل��فاظ �ا���ومي �ال"الصندوق �أجل �من �الوط�� �مع�الصندوق �والتعاقد �و�بداع تنمية

                                                           

 .11: ،�ص2004أوت� 52�،18،�العدد�41ا��ر�دة�الرسمية،�السنة��- 1
2- Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer, Algerien Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

in Gewerbe und Landwirtschaft Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure, (� �املتجددة الطاقة

  .Op.Cit,  p:46 ,( 2018الطاقة����الصناعة�والزراعة����ا��زائر�تحليل�للسوق�املس��دف� وكفاءة�استخدام
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�" شبابال �تمو�ل �املشار�ع�%50إ�� �تمن �ب�نما �املتبقيت، �النصف �البلديات �س .حمل �اس�بدال�كما �تم

�امل �ال�ضاب �ا��زائر�و�� �جنوب �واليات ��� �للطاقة �موفرة �بمصابيح �الشوارع �واملناطق�مصابيح رتفعة

��خرى  ��ل�كما. املعزولة �استخدام �ي�ون �أن �الشميجب �واح �برنامج ��� �الشوارع �إلضاءة �ذه�سية

مليار�دينار��40برنامج�الستخدام�الطاقات�املتجددة����عدة�مناطق،��غالف�ما���قدره��إطالق .املناطق

لإلنارة�العمومية� LED مصباح�زئبقي�بأنظمة��77122شمل�ال��نامج�إس�بدال�) أالف�مليار�سن�يم�04(

� ��348لفائدة �اقتصاد ���دف �بقيمة��61697بلدية، �ما�� �مكسب �إ�� �إضافة �الساعة، ��� ميغاواط

طن��33934دج����السنة،�مع�ضمان�خفض�إنبعاثات�غاز�ثا�ي�أوكسيد�الكر�ون�بمعدل��277638120

�السنة ��. � �الدرا��� �العام �بداية ��� �ذلك، �ع�� �) 2018س�تم���(عالوة �تم �ع�� ��تفاق مدرسة� 48فتح

لم�ف��ا�و  تث�يت�مشار�ع�تجر��ية�الستخدام�الطاقات�املتجددةحيث�س�تم�ابتدائية�ع���مستوى�البالد،�

،�دم�بالضبط،�وأي�التقنيات�س�ستخلق�باملدارس�ا��ديدة�أو�املوجودةيتعذلك�يتم�تحديد�ما�إذا��ان�

،�كما�يتوقع����1لكن�من�املف��ض�أن�يتم�تث�يت�أنظمة�الك�روضوئية�وكذلك�غاليات�الطاقة�الشمسية

� � 2019سنة �مإ�شاء �الطاقةدرسة �م�ن ��� �م�ندس�ن �لت�و�ن �� عليا �الشمسية �تطو�ر�ب�شار� ��دف

  .الطاقة�املتجددةم�استغالل�واستخدا

�إ �التحف��اتباإلضافة �بي��ا ا���ومة تقدم�ا ال�� �� �من �للمدينة�" :ا��زائر�ة �الوطنية ا��ائزة

��"ا��ضراء �سنة ��� �املتجددة �والطاقات �الب�ئة �وزارة �نظم��ا �قبل��2018وال�� �من
ً
�سنو�ا �ستمنح وال��

املشاركة����حيث�أن� .أكتو�ر�25فخامة�رئ�س�ا��م�ور�ة�خالل��حتفاالت�باليوم�الوط���لل��رة�يوم�

��ستو��� �ال�� �ا��زائر�ة �املدن ���ميع �ومفتوحة �مجانية �ا��ضراء �للمدينة �الوطنية �ا��ائزة مسابقة

� �تحكيم ���نة �طرف �من �املق��حة �ومعاي����نتقاء �شروط ��� �القرار�املؤرخ �حسب �املعين�ن �25ا��ائزة

� ��2018أفر�ل �أعضاء ��عي�ن �ااملتضمن ��2نة�ل�ذه �وجوائز�و ، �مالية �م�افآت �منح ��� �ا��ائزة تتمثل

    3.���يعية

   الطاقة�املتجددة����ا��زائرال���تواجھ�صعو�ات�ال: املطلب�الثالث

بالرغم�من�أن�ا���ومة�وعدت�بتطو�ر�مناخ�أعمال�ا�إال�أ��ا�لم�تحرز�أي�تقدم�كب������ذلك��ذا�

وقد�تم��.كحد�أق����للرأسمال��جن���%49وأن�املس�ثمر�ن�الزالوا�م�����ن�من�حد�املشاركة�البالغ�

���إعفاء�ملدة�حيث�وافق�قانون��س�ثمار�ا��ديد�ع. ���يل�ا��طوات��و���نحو�تقليل�الب��وقراطية

                                                           

-https://www.tsa:  ،�متوفر���ع��2018أكتو�ر��27 ،آالف�مليار�سن�يم�لتمو�ل�عمليات�اقتناء��لواح�الشمسية�4 -ا��زائرإيمان�عو�مر،��- 1

algerie.com ،15/04/2019 ،06:34 pm.  
  
 .27: ،�ص2018جوان� 35�،13،�العدد�55ا��ر�دة�الرسمية،�السنة� - 2
  http://www.meer.gov.dz :متوفر�ع��،�2018طبعة��–ا��ائزة�الوطنية�للمدينة�ا��ضراء� - 3
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�ا��ديدة� ��س�ثمارات �ع�� ��ست��اد �وضر�بة �ا��مركية �والرسوم �الشر�ات �ضر�بة �من �سنوات ثالث

تم�تقسيم�قطاع�الطاقة�ا��زائري�إ���(باإلضافة�ا���أن��يمنة�القطاع�العام�. وإجراءات�الدعم��خرى 

فعالية�القطاع�ا��اص�تظ�ر�لم�تجعل�) حد�كب���ب�ن�شرك���الطاقة�ا���وميت�ن�سوناطراك�وسونلغاز

�ا��زائر�ة� �يج���ا���ومة �أسعار�املحروقات �انخفاض �أن �كما �الوط�� ��قتصاد �لتنو�ع �م�م و�و�عامل

  .ع���تقليل�اعتماد�ا�الكب���ع���النفط�والغاز�وإعادة�توجيھ�اقتصاد�ا

� �ك�ر�ة �معدل �تف��ض �ا��زائر�ة �الطاقة �وزارة �أن �من �الرغم �ا�%95وع�� �إال�أن لعديد�لألسر،

�منتظم �بمصدر�طاقة �متصلة �ل�ست �البالد �جنوب ��� �خاصة ��عز�ز�النمو��جتما��� .م��م، �أجل ومن

س�تم�تحو�ل�كما�. ة�طاقو�ة�متجددةو�قتصادي�����ذه�املناطق،�س�تم�تزو�د�م����املستقبل�بأنظم

�الطاقة �توليد �محطات �إ��
ً
�تدر�جيا �بالديزل ��عمل �ال�� �ا��الية �الطاقة �توليد ال��ينة��محطات

 20أسرة���� 820تحقيقا�ل�ذه�الغاية،�تم�بالفعل�تزو�د�و �.باستخدام�الطاقة�الشمسية�أو�طاقة�الر�اح

�ا��نوب ��� �مصادر�غ���مت��رة قر�ة �من �الطاقة� بالك�ر�اء �إمدادات �ضمان �يجب �ذلك، �ع�� عالوة

�ا��زائر �جنوب ��� �وا���ش �الدرك �الشمسية��.لقواعد �الطاقة �إ�� �حاجة ��ناك �املثال، �س�يل ع��

  .التحص�نات�ا��دوديةللمخيمات����ا��نوب،�وألبراج�املراقبة�أو�ح���لبناء�

� �حيث �املتجددة �الطاقات �ا��زائر�تصادف �دون��� �آلت �ال�� �والصعو�ات �العقبات �من مجموعة

  1:التالية�تطور�ا�وتم���ا����بلد�يزخر���ا،�وال���يمكن�إيجاز�ا����النقاط

- � �الناضبة �الطاقات �ل��زائر�ع�� �ك�� �الشبھ �وغاز(�عتماد ��سواق�) نفط ��� �أسعار�النفط وتقلب

�الطاقة� �من �املتجدد �النوع �باالس�ثمار��� �ا��زائر�ة �الدولة �ا�تمام �يزداد �ا��يار�أسعاره �فعند الدولية،

  ب�نما�يحدث�العكس����حالة�عودة��سعار�إ���طبيع��ا�وارتفاع�ا؛

ن�ب�ن�ا��واجز�ال���تواجھ��س�ثمار����ا��زائر����أن�غالًبا�ما�ت�ون��رقام�ا��الية�غ���متوفرة�م -

�قبل�توفر�البيانات�ال���
ً
ألن��ذه�القيم�ال�يتم����يل�ا�بانتظام����ا��زائر�أو��ستغرق��مر�وقًتا�طو�ال

  ؛لذلك�يتأخر�العمل�و�صعب�التقييم�تم�جمع�ا�من�جميع�أنحاء�البلد

�املدعومة - ���� :أسعار�الك�ر�اء �ا��ضر�ة �املناطق ��� �جيد ��ش�ل �متطورة �الك�ر�اء �شبكة �أن حيث

�الشبكة �خارج �املتجددة �للطاقة �م�شآت �إ�� �حاجة ��ناك �تكن �لم ��ن �وح�� ��الشمال، �توف���فقد تم

0.8%�� �عام ��� ��%01و�2014فقط �عام �مصادر����2015 �ا��زائر�من ��� �املنتجة �الك�ر�اء �إجما�� من

�املتجددةا �احتياطيات� ،لطاقة �خالل �من ��ن �ح�� ��غطي��ا �تمت �ا��اصة �البالد �احتياجات �ألن نظًرا

باإلضافة�إ���ذلك،�أسعار�الك�ر�اء�منخفضة�للغاية�وال�تزال�مدعومة� ،45الغاز�الطبي���والنفط�الكب��ة

                                                           

1
 - Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer, Algerien Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

in Gewerbe und Landwirtschaft Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure, (الطاقة�املتجددة�وكفاءة�

 .Op.Cit, p p: 23-53,( 2018يل�للسوق�املس��دف�الطاقة����الصناعة�والزراعة����ا��زائر�تحل استخدام
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�. �شدة �عام �صيف ��� �ال�ائل �الك�ر�اء �انقطاع �أدى �فقد �ذلك، �التفك���2014ومع �إعادة �ألن�. إ�� نظًرا

� �سنة ��� ���2015س��الك �ب�سبة �ارتفع �ب�%15.2قد �سبقھمقارنة �الذي �العام �عام ��� �رفع��2016، تم

إضافية�لألسر�ع����ع���التجار��ن�والقطاع�ا��اص�مع�توقع��ز�ادات�%20فوات���الك�ر�اء�والغاز�بنحو�

�الطو�ل، �انخفا�املدى �ع�� �ل��فاظ ��عانات �أن �ا��زائر�كما ��� �شا�عة �أداة ��� �املع�شة �ت�لفة ض

  ؛لضمان��ستقرار�والسالم��جتما������البالد

ع���الرغم�من�أن�الدولة�تدرك�الفوائد��:ارتفاع�الت�اليف�ا��اصة�باالس�ثمار����الطاقات�املتجددة -

�لتحمل�الت�اليف� �محدودة�ح����ن����استعداد�ا ��انت �لتداب���توف���الطاقة،�إال�أ��ا الطو�لة��جل

 ؛�ضافية�امل��تبة�عل��ا

 قلة�ا����ات�والتقنيات�الوطنية�����ذا�املجال؛ -

�-وخاصة��سر��-ملستخدمون�ال��ائيون�فا :غياب�الو���املجتم���بأ�مية��ذه�املوارد�الصديقة�للب�ئة -

 .ال�يدر�ون�فوائد�التداب���املوفرة�للطاقة

 النفايات�الوطنية؛�الستغاللعدم�توفر�تقنيات� -

 غياب�املؤسسات�الوطنية�املتخصصة����صناعات�معدات�الطاقات�املتجددة؛ -

  ...عدم�نجاعة�ال��امج�الوطنية����مجال�الطاقات�املتجددة -

�املناقصات - ��� �والشفافية �العام �القطاع ��� �ا����ة �: نقص ��حيث ��خ��ةعتمد �املجال���ذه ��ذا ��

وذلك�ألن�. جزئًيا�ع���دراسات�غ���دقيقة،�مما�قد�يؤدي�إ���نزاعات�حول�محتوى�العقد�عند�تنفيذه

�ا �خ��ات �مع �خ����م �تتوافق �ال �الذين �و�فراد �املؤسسات �قبل �من �إعداد�ا �يتم ملشروع�الدراسات،

�. املطلوب �ا��زائر�املرتبة �تحتل �ذلك، �ع�� ��166عالوة �أصل �أ�شطة��190من �تقر�ر�ممارسة ��� دولة

� �لعام �الدو�� �البنك �الصادر�عن ��2018عمال �لعام �الدولية �الشفافية �تقر�ر�منظمة �و�ضع ،2017�

 .دولة�180من�ب�ن�����112املرتبة��ا��زائر 

�الب��وقراطي�العا�� - �الوثائق�للتقديم�فمن�ناحية،��:ا���د �من �يتطلب�قائمة�طو�لة �ل�طلب�مقدم

�ع���املس�ندات�املطلو�ة،�ومن�ناحية�أخرى،�يجب�أن� �ا��صول ل�س�من�الس�ل����كث���من��حيان

���كث���من��حيان�تطلب�السلطات� ،ةت�ون�الوثائق�م��جمة�ومصادق�عل��ا�من�قبل�السلطات�املختص

 .الطلبات�عا��ةمبأوقات�فية�عند�تقديم�الطلبات�وغالبا�ما�يصعب�الت�بؤ�تلقائًيا�مس�ندات�إضا

وكذلك�املعدات�) بما����ذلك�النوافذ(�نتاج�املح���ا��ا���للمواد�العازلة�: كفاية��نتاج�املح���عدم -

�5000،�يمكن�عزل�APRUE وفًقا�لـ. املوفرة�للطاقة�ل�ست��افية�لتلبية�املشار�ع�ا���ومية�املستقبلية

لز�ادة��ذا�و . البا���يجب�است��اده. مب���جديد�وحا���فقط�سنوً�ا�باستخدام�مواد�البناء�املنتجة�محلًيا

�ناك�حاجة�أيضا�للمشار�ع�العامة���ال�سبةو . ا���م،�س�تم�توسيع�صناعة��نتاج�املح���ملواد�العزل 

من�إنتاج�) حوا���خمس�شر�ات(ل�ولن�يتمكن�املنتجون�املحليون�القالئ من�املراجل�الشمسية�100000لـ
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��� فقط�ل�ل�شركة�سنوً�ا) ال��انات�الشمسية(غالية�شمسية��100س�تم�إنتاج�حوا���ف�ذه�الكمية،�

�لألسر� �بال�سبة �وخاصة �الشمسية، �بالطاقة ��عمل �ال�� �الغاليات �ع�� �الطلب �يزال �ال �ا��ا��، الوقت

نافسة��س�ب�أسعار�الطاقة�التقليدية�املدعومة�املع�شية،�منخفًضا�جًدا�نظًرا�أل��ا�غ���قادرة�ع���امل

أن��ذه�التكنولوجيا��ستخدم�حاليا��ش�ل�رئ��������مواقع�البناء� ع����تأكيدالمن�ا���ومة،�وقد�تم�

�ر�ط�ا� حيث �ال�يتم �ال�� �البناء، �لعمال �املؤقتة �السكنية �الوحدات �أسطح �ع�� �الغاليات �استخدام يتم

�عالوة �املحلية �الطاقة ��شبكة �الوقود��عادة �محطات �أسطح �ع�� �شمسية ���انات �توجد �ذلك، ع��

�الك�ر�اء� �أناب�ب �إ�� �الوصول �إم�انية �دائًما �تتوفر�ل�ا �ال �ال�� �السر�عة، �الطرق �ع�� �للدولة التا�عة

�أجن�ي�ن 55.الرئ�سية �شر�اء �عن �ا��زائر�تبحث �يجعل �ذلك �املنتجة��.�ل �املحلية �الشر�ات �ب�ن ومن

�ت�تج� �لسوفيتال �تا�عة �شركة �سوالر، �وأور�س ��وندور �شركة �ا��زائر��ناك ��� �الشمسية للوحدات

  .الزجاج�املسطح�للوحدات�الشمسية،�إضافة�إ���الشر�ات�الص�نية�و�ملانية

  تداب���مشار�ع�الطاقة�املتجددة�حسب�القطاعات�وسبل�تمو�ل�ا: را�عاملطلب�ال

� �التعرض �املطلب ��ذا �خالل �من �حسب�س�تم �وذلك �املتجددة �الطاقة �مجال �التداب����� ل�ذه

  :وكيفية�تمو�ل��ذه�املشار�ع�بالش�ل�التا��) الصناعة،�البناء�والزراعة( القطاعات�

 
ً
  تداب���الطاقة�املتجددة�وكفاءة�الطاقة����القطاعات��قتصادية -أوال

�الصنا�� .1 �القطاع �القطاع� :والبناء �� ��� �الطاقة �وكفاءة �املتجددة �تداب���الطاقة �تزال ال

�ا��زائر ���
ً
��س�يا �جديدة �مقار�ة �املبا�ي �ومجال �العشر�. الصنا�� ��� �املوضوع �اك�سب �ذلك، ومع

�املاضية �كب��ة السنوات �. أ�مية ��و�و�ان �الذي �املعتاد �التيار�الك�ر�ا�ي ��و�انقطاع �ذلك �أسباب أحد

وخاصة�(ن�يجة�أن�الدولة�ا��زائر�ة�ال��ستطيع��غطية�الطلب�من�مصادر�الطاقة�التقليدية��ش�ل��اٍف�

   .والذي�ي�شأ�����ش�ر�ا��ارة��س�ب��ستخدام�امل��ايد�ألنظمة�تكييف�ال�واء). ���ا��نوب

�ت �الصناعة، �مجال �وج�� �تحوّ د ��ناك �لذلك �التيار�الك�ر�ا�ي، �النقطاع �احتياطية �حاالت���� �ضد ط

�قامت� �كما �التيار�الك�ر�ا�ي، �انقطاع �حالة ��� �لإلنتاج �فقدان �يوجد �ال �كما �ا��زئية �الطاقة انقطاع

الصناعة�بتأم�ن�نفس�ا�بمحر�ات�الديزل،�ولكن�نظًرا�ألن�الديزل�أصبح�أك���ت�لفة،�فمن�املفيد�إيجاد�

�ع� �والديزل املز�د �الشمسية �للطاقة �املختلطة �ا��لول �من ��قل � ���� �الصناعة �ذلك، �إ�� باإلضافة

�الشمسية� �الطاقة �استخدام �خاص ��ش�ل �املث���لال�تمام �من �لذلك �كث��ا، �الليل ��� �ت�تج ا��زائر�ال

  .للتطبيق�خالل�ال��ار

اقة�املتجددة،�تم�رفع�من�أجل����يع�الشر�ات�ا��اصة�والعامة����ا��زائر�ع���استخدام�مصادر�الط

� �والغاز�بأك���من ��%30أسعار�الك�ر�اء �عام ��� �. 2016للصناعة �و�التا���كما �أك���أ�مية �القطاع أصبح

ارتفعت�حاجتھ�إ���الطاقة��س�ب�خطط�التص�يع�ل���ومة�ا��زائر�ة�كجزء�من�برنامج�التنو�ع�الذي�

منطقة�صناعية�ع���مستوى�البالد�منذ��50تدعمھ�حوافز��س�ثمار�والتطو�ر�املخطط�لھ�وإعادة�تأ�يل�

  .2017عام�
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�مثل �للمبا�ي �بتداب���توف���الطاقة �الشر�ات �دعم �إ�� �ا���ومة ���دف �واملس�شفيات�: كما الفنادق

   *.واملساجد

يمثل�. �عت���الزراعة�ثالث�أك���قطاع����ا��زائر��عد�قطاع�الطاقة�وا��دمات :قطاع�الزراعة .2

من�الناتج�املح����جما��،�و�فضل�مناخ�البحر��بيض��%12.7الوقت�ا��ا���حوا����دخل�الزراعة���

وال��بة�غ���املر�قة�واملياه�ال�افية����املناطق�الشمالية،�توجد�ظروف�مثالية�لإلنتاج�الزرا���املتوسط�

� �أحيث �بطر�قة ��قتصاد �من �س�نوع �القطاع ��ذا �تنمية �و .تلقائيةن �ماي �دراسة��ان���2018 ��ناك

� ��%60تظ�ر�أن �مطلو�ة �املتجددة �الطاقة �الزرا��من �ا��زائر�ة��حيث. للقطاع �اعتبار�الزراعة يمكن

�الطاقة �وكفاءة �املتجددة �تداب���الطاقة �مجال ��� �املناطق� رائدة ��� �تقع ��را��� �من �العديد �ألن وذلك

�الوطنية �الشبكة �املباشر�إ�� �الوصول �إم�انية �لد��ا �ول�س �الشر�ات،� النائية ��عض �اختارت و�التا��،

� �مثالية، �الر�اح �وطاقة �الشمسية �الطاقة �ظروف �حيث �البالد، �جنوب ��� �ال���و وخاصة التقنيات

�الك�ر�اء �إلنتاج �الطبيعية �الطاقة �إم�انات �و�ستمر�غالبية� �ستخدم �غ���فعال ��ذا �ال�يزال �ذلك، ومع

وال�يزال��ناك�نقص�����نتاج�وكذلك� .لبدايةاملزارع����استخدام�مولدات�الديزل�أل��ا�أقل�ت�لفة����ا

�س�ب�نقص�أو�عدم�وجود�إمدادات�الطاقة�. القدرة�ال�افية�لتخز�ن�وت��يد�وتص�يع�املنتجات�الزراعية

جزئيا����جنوب�البالد،�ومن�أجل�التوسع����الزراعة،��ناك�حاجة�إ���ب�ية�تحتية�موثوقة�مثل�مرافق�

�الت��يد �لضمان �واملعا��ة ��ماكن�. ال�ا���التخز�ن ��ذه ��� �توف���الطاقة ��عد �ممكنا، �ذالك و��عل

�مصادر�. ضرورً�ا �الستخدام �مواتية �الظروف �فإن �ا��زائر، �جنوب ��� ��مثل �ا��غرا�� �للموقع نظًرا

كما�أن�ت�اليف��س�ثمار����تكنولوجيات�الطاقة�املتجددة�تفوق�بكث��� .الطاقة�املتجددة�إلنتاج�الطاقة

  1.الك�ر�اء�املدعومة،�وال���عادة�ال�تجعل��ذه��س�ثمارات�قابلة�للتطبيقت�اليف�أسعار�

 
ً
�ا��زائر�- ثانيا ��� �املتجددة �الطاقة �مشار�ع �الص�:تمو�ل �قروض�من �ع�� �ا��صول �جًدا عب

ن�البالد�لد��ا�خ��ة�قليلة�للغاية�أل من�ناحية،� لطاقة�املتجددة�وكفاءة�الطاقةلتمو�ل�مشار�ع�امصرفية�

� ��ذا �مدى�� �تقدير �للبنوك ��ن �ح�� �املمكن �من �ل�س �فإنھ �و�التا�� ��ذه����اقابلي�القطاع، ملثل

�ل� املشروعات �ال�� �املؤ�لة �الشر�ات �من ��اف �عدد �ال�يوجد �أخرى، �ناحية �مطابق�من �حافل ���ل ا

باإلضافة�إ���عدم�وجود�شر�ات�متخصصة����تمو�ل�قطاع� .��صول�ا�ع���قروض فلتوف���ضمان��ا

  .ملياه�والسدودالطاقة�وا

،�تم�إطالق�برنامج��تحاد��ورو�ي�للدعم�الف���واملا���لقطاع�الطاقة�املتجددة�2017و���مارس�

�ا��زائر ��� �الطاقة �سنوات *وكفاءة �أر�ع �بمدتھ ،� �يورو���10م �ا��زائر�ة���دفھ. مالي�ن �الدولة دعم

                                                           

*
����والية�ت�بازة،��ان�سوق�ا��ملة�للفواكھ�وا��ضروات�أول�سوق�والذي�تبلغ�مساحتھ�أر�عة��كتارات�يتلقى�أنظمة�شمسية�ذكية������ا -

ً
ية�عام�مثال

أجل�ضمان�العزل�ا��راري�للمبا�ي،�ترغب�ا���ومة����ز�ادة��نتاج��منو  .من�وحدات�الطاقة�الضوئية 110تم�تزو�ده�بـ�إذ�ع���سطح�املب��،�. 2016

� �الفعالة �البناء �ملواد �الزجاج(املح�� �الك�ر�ائية LED ومصابيح) مثل �و�ج�زة �الشمسية �بالطاقة �املياه �الفنادق�. و��انات �مختلف �بناء �س�تم كما

 .�ذه�املشار�ع�تتطلب�مواد�العزل�والطاقة�املناسبة )سر�ر 6500 حوا��(الس�يعاب�زوار�ومشار�ي�دورة��لعاب�املتوسطية����و�ران�
1
- Ibid, p: 35. 
*
 -  "Appui au secteur des enénergies renouvelables ،électriques et de l'efficacité énergétique en algérie" 
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ذلك�دعم�تصميم��ساس�القانو�ي،�وإدارة��و�شمل. ل��امج�ا�الداعمة�للطاقة�املتجددة�وكفاءة�الطاقة

� �ومتا�عة �تدقيق ��� �املساعدة �عن
ً
�فضال �الوطنية، �الدعم �الدولة�) مراقبة(برامج �أطلق��ا �ال�� املشار�ع

�الطاقة: مثل �حسابات �. مراجعة ��ورو�ي، ��تحاد �إطار�برنامج ��� �حيث �حوا�� �تمو�ل �املخطط �30من

�واملعدات �ا��دمات �عقود �من �وجدوى�كم. عقًدا �والتدقيق �التعليم �مجال ��� �دراسات �إجراء �س�تم ا

�وكفاء �املتجددة �الطاقةالطاقة �استخدام �ذلك. ة �ع�� �مواصلة�عالوة ��� �دعم �ا��زائر�ع�� �ستحصل ،

كما�س�تم�. و��ب���أيضا��عز�ز�مجال�العزل�ا��راري�للمبا�ي. تطو�ر��ج�زة��لك��ونية�املوفرة�للطاقة

  1.ادة�صياغة�اللوائح�وكذلك�فحص�مدى�امتثال�م�لتطبيق�اللوائحتوف������يص�للقطاع�وإع

  2030الطاقات�املتجددة����ا��زائر�إ���غاية��س�ثمار����آفاق�: را�عاملبحث�ال

�الطاقة� �موارد �ع�� �وا��فاظ �البي�ية �واملشكالت �للتحديات �مستدامة �حلول �توف�� �أجل من

أطلقت�ا��زائر�برنامج�طموح�لتطو�ر�الطاقات�املتجددة،�والذي�اعتمدتھ�ا���ومة����فيفري� �حفور�ة

2011�� �ماي ��� ��عديلھ �. 2015وتم �بحوا�� �املتجددة �الطاقة �تث�يت �إ�� �ال��نامج ميغاواط����22000دف

  2.للسوق�املحلية�مع�إم�انية�التصدير�ك�دف�اس��اتي���2030بحلول�عام�

   )2030-2011( برنامج�الطاقات�املتجددة�والفعالية�الطاقو�ة: املطلب��ول 

سنة��عتمد�ع���تركيب�قدرة��20يتم��عر�ف�برنامج�الطاقة�املتجددة�من�خالل�أر�ع�مراحل����

� �تبلغ �الطاقة �من �بحلول غمي�110إجمالية �و2013 عام�اواط �غمي�650، �عام �بحلول �2015اواط ،2600�

كما�أنھ��ان�من�املتوقع�أن�يتم�تركيب�. اواطغمي 2000،�وإم�انية�تصدير�2020اواط�بحلول�عام�غمي

� �حوا�� �تبلغ �إضافية ��12000سعة �عام �بحلول ��2030ميغاواط �إ�� �يصل �تصدير�ما �10000وإم�انية

  :والش�ل�املوا���يختصر�ذلك�.ميغاواط

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 - Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer, Algerien Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

in Gewerbe und Landwirtschaft Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure, (الطاقة�املتجددة�وكفاءة�

 .Op.Cit, p p: 44, 45, 51 ,( 2018الطاقة����الصناعة�والزراعة����ا��زائر�تحليل�للسوق�املس��دف� استخدام
2 -Programme National des Énergies Nouvelles et Renouvelables, disponible sur: http://era.dz. 
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  �ي�ل�توليد�الطاقة�الوطنية�بامليغاواط):03.04(ش�ل�رقم�

 
Source: Smail Menani, Algeria Renewable Energy Program Outlook and applications, energy week, 19-23 

march 2012, vaasa- finland, p: 19. 

�كما�� ��ذه�الف��ة �مان��دف�ال��نامج��� ���املز�ج�الطاقوي�سا�مة�الطاقات�املتجددة�من�أجل

  :���الش�ل�املوا���حسب�النوع�ممثال وذلك�الوط���

  2011مسا�مة�الطاقات�املتجددة�حسب�النوع�): 04.04(ش�ل�رقم�

  
Source: Smail Menani, Algeria Renewable Energy Program Outlook and applications, energy week, 19-23 

march 2012, vaasa- finland, p: 21. 

� �أ�مية �الش�ل �يب�ن �حيث �املركزة �الشمسية �الطاقة�) csp(الطاقة �تل��ا �ال��نامج �أ�داف ضمن

  . )wind( ثم�طاقة�الر�اح�)pv( الفولطوضوئية
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 )ت��اواط�سا��(�غلغل�الطاقات�املتجددة�����نتاج�الوط���): 05.04( رقم�ش�ل

  
   www.cder.dz :متوفر�ع��. 09: ،�ص2011برنامج�الطاقات�املتجددة�والفعالية�الطاقو�ة،�عن�وزارة�الطاقة�واملناجم،�مارس�: املصدر

�ا���ومة���دف�إ���بلوغ�معدل�إدماج�للطاقات�املتجددة�يقارب� �فإن من�خالل�الش�ل�السابق

من�الطاقات�املتجددة�آلفاق��%40طموح�كب���جدا�ومشروع،�ومن��سبة���و من�إجما���الطاقة�و �40%

2030�� �املركزة �الشمسية �الطاقة ��سبة �ت�ون �أن �ا���ومة ��*CSPسطرت �يقارب �مجموع��%60ما من

�املتجددة �الفولطوضوئ�%23و الطاقات �ا��اليا �ومن �الر�اح�%17ية �طاقة �يو����.من �املوا�� والش�ل

  :ذلك

  2030أ�داف�الطاقة�املتجددة����ا��زائر�آلفاق�): 06.04( رقم�ش�ل

  
 www.rcreee.org :ع�� متوفر للطاقة�املتجددة�وكفاءة�الطاقة،املركز��قلي���: املصدر

  )2030-2015( ال��نامج�الوط���للطاقات�املتجددة�والنجاعة�الطاقو�ة: املطلب�الثا�ي

�و�قتصادية�للبلد،� �الطاقات�املتجددة����صلب�السياسة�الطاقو�ة طمحت�ا��زائر�إ���إدخال

من��نتاج�الك�ر�ا�ي�املوجھ�لالس��الك�الوط���من�أصول��%27من�القدرة�القائمة�و�%37حيث�ي�ون�

                                                           

 ت��دف��ذه��س��اتيجية�غ���العمل�ع���إقامة�الب���التحتية�الالزمة�لتطو�ر�معدات�وإ�شاء�محطات�توليد�الطاقة�الشمسية�باستعمال�القطا - *

CSP (Concentrated Solar Power).  
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�متجددة �املتجددة�. 1طاقو�ة �الوطنية�الطاقو�ة �أن�القدرات الشمسية�ت�ش�ل�أساسا�من�الطاقة�و�ما

ن�ا��زائر��عت����ذه�الصناعة�فرصة�ورافع�للتنمية��قتصادية�و�جتماعية�وذلك�بإقامة�صناعات�إف

و�ذا�ال��س�بعد���تمام�بإقامة�مشار�ع�للطاقة�املتجددة�من�مصادر�. خالقة�لل��وة�ومناصب�الشغل

�. غ���الشمس �حيث �و �عملية�انت �تجر��ية �مرحلة �بمثابة �ال��نامج ��ذا �و�عد�إطالق اختبار�تكنولو��،

ع���املستوى�الدو���أو��وم��ة�ع���الساحة�الطاقو�ة�سواءً �مرور�سنوات�من�ذلك�ظ�رت�عناصر�جديدة

�مراجعة �تتطلب �ال��نامج العال�� �لم�)2030-2011( ل�ذا �املطلوب�الذي �املردود ��ذه�يحقق �ب�ن �من ،

  2:العناصر

 والر�حية؛معرفة�القدرات�الطاقو�ة�الوطنية�خاصة�الشمسية� -

 انخفاض�ت�لفة�صناعة�ا��اليا�الشمسية�وتج���ات�طاقة�الر�اح�ال���باتت�تنافس����السوق؛ -

�فيما� - �خاصة �غ���نا��ة �بتكنولوجيا �ومرتبطة �مرتفعة �تبقى �ال�� �الشمسية �التقنية �صناعة ت�لفة

 .يخص�التخز�ن�باإلضافة�إ���نمو�بطيء����سوق�ا

� �ال��نامج ��ذا �فوائد �والتص�يع� )2030- 2015(ست�ون �العمل �فرص �خلق �حيث �من �للغاية م�مة

�قتصادي�للبالد�وكذلك��تنو�عوالتطو�ر�التكنولو���واك�ساب�املعرفة،�و�التا���املسا�مة����النمو�وال

  .ا��فاظ�ع���الب�ئة

  )��داف�ال��اكمية�حسب�القطاع( مراحل�برنامج�الطاقة�املتجددة�ا��زائري ): 07.04(ش�ل�رقم�

  
Source: https://portail.cder.dz   

 
ً
�ال��نامج�-أوال � :محاور �ال��نامج �و�رنامج� محاور �خمسةيتضمن �املتجددة �الطاقة �تنمية برنامج

البحث� القدرات�الصناعية�الواجب�تنمي��ا�ملرافقة�ال��نامج، تنمية�النجاعة�الطاقو�ة�واقتصاد�الطاقة،

                                                           

1 - Programme des énergies renouvelable, disponible sur: http://www.sonelgaz.dz  
  .03: ص�مرجع�سبق�ذكره، برنامج�تطو�ر�الطاقات�املتجددة�والنجاعة�الطاقو�ة،وزارة�الطاقة،��- 2
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محطة�للطاقة� 60أيضا�يتضمن�انجاز�حوا��� .�طار�القانو�ي�والتنظي���و�جراءات�املحفزة،�والتطو�ر

  .2020الشمسية�وطاقة�الر�اح����حدود�سنة�

�املتجددة .1 �للطاقات �الوط�� �ع����قسمت :ال��نامج �الك�ر�ا�ي �لإلنتاج �املتجددة �الطاقة مشار�ع

  1:مرحلت�ن

ميغاواط�ب�ن�الطاقة�الشمسية� 4000يطمح�ف��ا�انجاز�طاقة�قدر�ا��):2020-2015(املرحلة��و���

 .ميغاواط�ب�ن�الكتلة�ا��يو�ة�والتوليد�املش��ك�وا��رارة�ا��وفية�500والر�اح،�و

ستمكن�من�) أدرار(تنمية�الر�ط�الك�ر�ا�ي�ب�ن�الشمال�وال��راء��):2030-2021(املرحلة�الثانية�

�املتجددة �للطاقة �ك��ى �محطات �مناطق�تركيب �� :���� �ودمج�ا �و�شار، �تيميمون �أدرار، �صا��، ع�ن

  .املنظومة�الطاقو�ة،�حي��ا�ستصبح�ا��رارة�الشمسية�صا��ة�اقتصاديا

-2015القدرات�امل��اكمة�ل��نامج�الطاقة�املتجددة�حسب�النوع�واملرحلة�): 14.04(رقم�جدول�
2030  

  واطالوحدة�ميغا

  املرحلة��و��  البيان

2015-2020  

  املرحلة�الثانية

2021-2030  

  املجموع

  13575  10575  3000  ا��اليا�الشمسية

  5010  4000  1010  الر�اح

  2000  2000  -  ا��رارة�الشمسية

  440  250  190  التوليد�املش��ك

  1000  640  360  الكتلة�ا��يو�ة

  15  10  05  ا��رارة�ا��وفية

  22000  17475  4525  املجموع

  .09: ،�ص2016جانفي�ا��زائر،�صات�انفو�شركة�مجمع�سونلغاز،��برنامج�تطو�ر�الطاقات�املتجددة�والنجاعة�الطاقو�ة،وزارة�الطاقة،� :املصدر

   2:و��دف�إس��اتيجية�ا��زائر�من��ذا�املشروع�إ��

 تنمية�صناعة�حقيقية�للطاقة�املتجددة�م��و�ة�ب��نامج����الت�و�ن�والبحث؛ -

 ؛ا����ات�الضرور�ة�مما�سيمكن�من�استغالل�القدرات�الوطنية�اك�ساب -

- � �املتجددة �الطاقة �والغ���) ENR(برنامج �املباشرة �الشغل �مناصب �من �آالف �عشرات �بخلق س�سمح

 مباشرة��س�ب�احتياجات�السوق�الوطنية�للك�ر�اء؛

- � �الطاقو�ة ��س�ثمارات��وال��النجاعة �بتخفيض �س�سمح �املتجددة �الطاقات �ب�نمية ارتبطت

 ؛���س��الك�و���وت��ة�نمو�الطلبالضرور�ة�لتلبية��حتياجات�الطاقو�ة،�من�خالل�التحكم��حسن��

                                                           

 .05: ،�صنفس�املرجع�السابق - 1
 .املرجع�نفسھ - 2
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 .وألجل�تصدير�الك�ر�اء�ا��ضراء�إ���أورو�ا،��ستعد�ا��زائر�إلقامة�شرا�ات�بمجرد�توفر�الظروف

  لطاقات�املتجددة�

  

�حسب� �املسطرة �املتجددة �الطاقة �من �نوع �ل�ل �ال��نامج ��ذا �خالل �ا��زائر�من �رؤ�ة �عن أما

  2030رؤ�ة�ال��نامج�الوط���للطاقات�املتجددة�

  
Source: potentiel EnR de l’Algérie, disponible sur

�بم�ا��ا� �الطاقو�ة �النجاعة �تحظى �أن يجب

املتم���بنمو�كب�������س��الك،�خاصة�من�طرف�القطاع�امل�����مع�

و�تمثل�. يط�الصناعةبناء�مساكن�جديدة�وإنجاز�ال�يا�ل�القاعدية�ذات�املنفعة�العمومية�وإعادة�ت�ش

5010الریاح 

الحرارة الشمسیة 
2000

التولید المشترك
440

تحليل�واقع��س�ثمار����الطاقات�املتجددة����ا��زائر :الرا�ع

وألجل�تصدير�الك�ر�اء�ا��ضراء�إ���أورو�ا،��ستعد�ا��زائر�إلقامة�شرا�ات�بمجرد�توفر�الظروف

لطاقات�املتجددة�ل�داف�ال��نامج�ا��زائري�أ): 08.04( رقم�ش�ل

  2030واط�آفاق�جيغا�22

  .باالعتماد�ع���بيانات�ا��دول�أعاله

�حسب� �املسطرة �املتجددة �الطاقة �من �نوع �ل�ل �ال��نامج ��ذا �خالل �ا��زائر�من �رؤ�ة �عن أما

  :أ�داف�ال��نامج�فيمكن�ت��يص�ا����الش�ل�املوا��

رؤ�ة�ال��نامج�الوط���للطاقات�املتجددة�): 09.04(ش�ل�رقم�

, disponible sur: www.cder.dz  

�الطاقة �واقتصاد �الطاقو�ة �النجاعة �بم�ا��ا� :برنامج �الطاقو�ة �النجاعة �تحظى �أن يجب

املتم���بنمو�كب�������س��الك،�خاصة�من�طرف�القطاع�امل�����مع�الالئق����السياق�الطاقوي�الوط���

بناء�مساكن�جديدة�وإنجاز�ال�يا�ل�القاعدية�ذات�املنفعة�العمومية�وإعادة�ت�ش

الخالیا الشمسیة 
13575  

الكتلة الحیویة 
1000

15الحرارة الجوفیة 

الرا�عالفصل�

 

وألجل�تصدير�الك�ر�اء�ا��ضراء�إ���أورو�ا،��ستعد�ا��زائر�إلقامة�شرا�ات�بمجرد�توفر�الظروف -

باالعتماد�ع���بيانات�ا��دول�أعاله: املصدر

�حسب� �املسطرة �املتجددة �الطاقة �من �نوع �ل�ل �ال��نامج ��ذا �خالل �ا��زائر�من �رؤ�ة �عن أما

أ�داف�ال��نامج�فيمكن�ت��يص�ا����الش�ل�املوا��

ش�ل�رقم�

�الطاقة .2 �واقتصاد �الطاقو�ة �النجاعة برنامج

الالئق����السياق�الطاقوي�الوط���

بناء�مساكن�جديدة�وإنجاز�ال�يا�ل�القاعدية�ذات�املنفعة�العمومية�وإعادة�ت�ش
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�ال��نامج � 1:�� �ذا �مع �للبنايات �ا��راري �العزل �إحالل�تحس�ن �ألجل �للماء �الشم��� تطو�ر�ال��ان

� �بالغاز، �ال����ن �محل �الشم��� �و ال����ن �املحلي�ن، �بصا�ع��ا �خاص �ا�تمام �استعمال�مع �عميم

� �خاصة �للمصابيح �املح�� ��نتاج ����يع �وس�تم �املنخفض ��س��الك �ذات �إ���املصابيح بال��وء

الصوديوم،�ترقية�التوليد�املش��ك�مع�ترقية�مصابيح�الزئبق�بمصابيح��اس�بدالالشراكة،�باإلضافة�إ���

توليد�مشار�ع�للتكييف�بالطاقة�الشمسية،�ومحاولة��انجاز وإم�انية��غاز�الب��ول�املميع�والغاز�الطبي��

 .الك�ر�اء�من�النفايات�امل��لية

وتأمل�ا��زائر،�من�خالل�سياسة�النجاعة�الطاقو�ة،�تحقيق�أ�داف�طموحة،�ألجل�التقليل�من�

�التنمية��اس��الك �منطق �من �القادمة �لألجيال �ال��وة ��ذه �ع�� �وا��فاظ �الب�ئة �وحماية الطاقة

  2:أ�داف�ال��نامج�التالية�املستدامة�وذلك�من�خالل�تحقيق

 تقليص��س��الك�تدر�جيا؛ 

  مليون�طن�م�ا���نفط؛ 90امج�يؤدي�إ���اقتصاد�إجما���للطاقة�قدره�نتطبيق�ال�� 

 ؛2030-2015مليون�م��ا�للف��ة� 60 -

 ).الف��ة�املوافقة�لعمر�التج���ات�والبنايات�املنجزة( 2030مليون�م��ا��عد� 30 -

 ؛2030سنة� %10تقليص�الطلب�ع���الطاقة�بحوا��� 

 �،ذا�ال��نامج�يتوقع����املدى�القر�ب��عميم�استعمال�الوقود�النظيف����النقل�الفردي�وا��ما���

  .خاصة����املراكز�ا��ضر�ة�الك��ى 

�ال��ن �ومفتوحان�) 2(و) 1(امج�ن �الطاقة �وزارة �إشراف �تحت �و�ما �القطاعات، �أغلبية يخصان

  .للمتعامل�ن�العمومي�ن�وا��واص

�الصناعية .3 � :تطو�ر�القدرات �الف��ة ��دماج�2020-2015خالل �معدالت �ز�ادة ��و �ال�دف ،

� �محوالت �لصناعة �شبكة �املنتظر�وضع �ومن �الشراكة، �بواسطة �ا��زائر�ة �البطار�ات،�للقدرات التيار،

. املحوالت�الك�ر�ائية،�ال�وابل�وتج���ات�أخرى�تدخل����صناعة�محطة�توليد�الطاقة�با��اليا�الضوئية

ومن� .كما�سي�ون�بوسع�ا��زائر�امتالك�قدرات��عداد،�ال��و�د�و�نجاز�من�طرف�مؤسسات�جزائر�ة

�قات�املتجددة�خاصة�من�طرف�فرع�مؤسسةاملتوقع�انجاز�مركز�املصادقة�ع���التج���ات،�املوج�ة�للطا

                                                           

 .12، 06: ،�ص�صنفس�املرجع�السابق - 1
 .املرجع�نفسھ - 2
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نھ�من�املقرر�ل�س�فقط�تصدير�الك�ر�اء�املنتجة�انطالقا�من�الطاقة�إإذا�ما�توفرت�الظروف�ف. سونلغاز

  1 .املتجددة،�ولكن�أيضا�امل�ارة�والتج���ات�الداخلة����إنتاج�الك�ر�اء

�والتنمية .4 � :البحث �وطنية �صناعية �تنمية �ألجل �ا��زائر�البحث ����ع  حيث
ُ
�مختلف�ت قِوم

� �ا��زائر�ة �وغ���ا(الطاقات �علمية �مادية، �التكنولوجيات�)�شر�ة، �ع�� �ا��صول ��� ��سا�م �و�و�ما ،

�الطاقو�ة �النجاعة �وتحس�ن �امل�ارات �وا��امعات�. وتنمية �البحث �مراكز �ب�ن �التعاون ����ع كما

والطرق�املبتكرة،�و�ذلك�ف���والشر�ات�ومختلف�املتعامل�ن�����ذا�ال��نامج�ألجل�تنمية�التكنولوجيات�

تثمن�القدرات�ال���تتوفر�عل��ا�البالد�ف���بحاجة�إ���تأط���نو���من�املوارد�ال�شر�ة����مستوى�أ�داف�

كما��س�ند�ع���محاور�بحث�تدرس�السلو�ات����الب�ئة�حيث�يتم�تركي��ا�وتحس�ن� .وطموحات�ال��نامج

�املن ��� �املتجددة �الطاقات �إدماج �و�س�يل �أك���أدا��ا �بطرق ��سي���شب�ا��ا �يجب �ال�� �الك�ر�ائية ظومة

،�وال���تضم�عددا�من��دوات�و�نظمة�ل�سي���ا،�)Smart Grids(�شاطا��س�ب�تكنولوجيات�غر�دس�

� �الطاقة �تدفقات �لتحس�ن �ا��ديدة �و�تصال ��عالم �تكنولوجيات �الطاقة�وستدخل و�سي���انقطاع

�. املتجددة �تمو�ل�مشار�ع�الكما �تحكم�أفضل����الطاقة،�كدعم�للباحث�ن�س�تم بحث�العل���لضمان

  2.لتحف���مج�ودا��م����البحث�العل��

فع���ا��زائر�أن��س�ثمر����أف�ار�أبنا��ا،�ف���تزخر�بخزان�كب���من��دمغة�ال���تصب�����سق�

�ا��زائر�منذ�سنة�)ألف�باحث�جزائري�با��ارج 100(الغرب� �تملك براءة�اخ��اع،���� 320حوا��� 1980،

� �ا��نو�ية ��ور�ا �تملك �ح�ن �الف��ة ��)1999-2002(�� ��16147حوا�� �اخ��اع، �ع���و براءة �أك���دليل �ذا

سوء��س�ثمار�الوط������أقوى�مفتاح�لل��وض�بالبالد،�و�و�ما�ثمنھ�الرئ�س�ال���ي�رجب�طيب�أردوغان�

لد��ا�نفط�أو�غاز�ترتكز�عليھ��ل�ستركيا�": أثناء��لمتھ�أل�ل�العلم�باسطنبول����ملتقى�أسبوع��بت�ار

كقيمة�مضافة�لبلد�ا�ولكن�لد��ا�عقول�وإرادة،�ولن�ت��ار�إذا�قطعت�روسيا�ع��ا�الغاز�فلد��ا�الكث���من�

  3."البدائل،�يجب�أن�ت�تجوا�أك���وأك��،�نحن�ندعم��ل�مشار�عكم�و�ل�مساعيكم

�التحف��ية .5 � :�جراءات �الذي �لإلطار�العام �تطو بال�سبة �ينص�إ�ر��س�ثمار�فيحكم �القانون ن

�ناك�إجراءات�تحف��ية�و���يعية�وامتيازات�مالية،� .اشر�وغ���مباشر�للطاقات�املتجددةع���تدعيم�مب

الغاية�سا�م����تمو�ل�املشار�ع�و جبائية�وجمركية�وقد�تم�إ�شاء�الصندوق�الوط���للتحكم����الطاقة�ل�

                                                           

 .21- 17: ،�ص�صنفس�املرجع�السابق - 1
  .25- 23: ،�ص�صنفس�املرجع�السابق - 2
   http://www.new.anasr.org :،�متوفر�ع��واقع�أزمة�ا��زائر�بمنظور�اليابا�ي�تايي�����أو�نوصدام�حس�ن�بوزقاق،��- 3
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�امل ����يع ��� �التحف��ات �من �للمس�ثمر�ن��ساسية �خاصة �مر�حة �شروط �وتوف�� �املحلية نتجات

  1 .الراغب�ن�����نخراط����مختلف�فروع�الطاقات�املتجددة�والنجاعة�الطاقو�ة

  .ا��اص�باإلطار�ال�شر����فقد�تم�التطرق�إليھ����املبحث��ول�من��ذا�الفصل�أما�عن�ا��انب

 
ً
يمكن�إيضاح�عملية�اس��الك�الطاقة���� :ا��زائري دور�ال��نامج����إعادة��ي�لة��قتصاد� - ثانيا

  :ا��زائر�من�خالل�الش�ل�املوا��

  القطاعات�واملصادرالطاقة����ا��زائر�حسب��اس��الك): 10.04(ش�ل�رقم�

  
Source: potentiel EnR de l’Algérie, disponible sur: www.cder.dz  

من�الش�ل�يظ�ر�أن�قطاع�السكن�وا��دمات�يحتل�املرتبة��و������اس��الك�الطاقة�بما��س�تھ�

�من�ناحية��،43% ��ذا ن�املنتجات�إالقطاعات�أما�من�ناحية�املصادر�فيليھ�قطاع�النقل�ثم�الصناعة

لطبيعة�وذلك�راجع��كمصدر�مس��لك�من�الطاقة�%41الب��ولية�تأخذ�الرتبة��و������ذلك�بما��س�تھ�

  .�قتصاد�ا��زائري�املعتمد��ش�ل�شبھ�ك���ع���النفط

  :أما�منظور�ا��زائر�الس��الك�الطاقة�مستقبال�ف�ان�بالش�ل�التا��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .29: صبرنامج�تطو�ر�الطاقات�املتجددة�والنجاعة�الطاقو�ة،�مرجع�سبق�ذكره،�وزارة�الطاقة،��- 1
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  2030منظور�اس��الك�الطاقة����ا��زائر�): 11.04(ش�ل�رقم�

  
Source: potentiel EnR de l’Algérie, disponible sur: www.cder.dz  

ع���القطاعات��س��الكية�ال���ل�ا�تأث���كب���ع���الطلب�ع���الطاقة�و���الوط���يركز�ال��نامج�و 

  1:باختصار�كما�ي���و�مكن�توضيح�ذلك�أساسا�البناء�والنقل�والصناعة

 حول�العزل�ا��راري�للمبا�ي���دف�ال��نامج�إ������يع�التقنيات�املبتكرة� :قطاع�البناء

���� �ذلك �ألخذ �للسكن �املعماري �التصميم �مراحل ��� �توف���تداب����افية �س�تم �كما �وا��ديدة القائمة

�املوف �واملصابيح �الشمسية �بالطاقة �املياه �توف�����انات �إ�� �باإلضافة �للطاقة�عتبار، �السوق� رة ��

� �من �و�أاملحلية �باملساكن، �الطاقة �استخدام �تقليل �حيث�جل �ذلك، ��� �محلية �صناعة �إ�شاء ��يع

  :موزعة�ع���النحو�التا���2030بحلول�عام��)TEP(مليون�طن�م�ا���نفط��30س�تم�حفظ�أك���من�

  مالي�ن�طن�م�ا���نفط؛�07ال�دف��و�الوصول�إ���ر�ح�تراك���مقدر�بأك���من��:العزل�ا��راري 

 مليون�طن�م�ا���نفط؛�02ألك���من��وفرة�طاقو�ةتحقيق�: ال��ان�الشم��� 

 املصباح�منخفض�الطاقة�)LBC:(20تقدر�بنحو��2030م�اسب�الطاقة�املتوقعة����أفق���

 مليون�طن�م�ا���نفط؛

 مليون�طن�م�ا���نفط،�وأيضا�من�أجل��01تبلغ�تقر�با� وفرة�طاقو�ةتحقيق��:�ضاءة�العامة

 .تقليل�فاتورة�الطاقة����املجتمع

 النقل� �: قطاع �ال��نامج ،���دف
ً
�تلو�ثا �و�قل �املتاحة �الوقود �أك���أنواع ����يع إ��

من�أجل�تقليل�حصة�استخدام�وقود��،وا��يار�يقع�ع���غاز�الب��ول�املسال�والغاز�الطبي���املضغوط

  .2030مليون�طن�م�ا���نفط�بحلول�عام� 15الديزل�وحماية�الب�ئة�و�و�ما�سيقتصد�أك���من�

                                                           

1  -  Energies Nouvelles, Renouvelables et Maitrise de l’Energie, disponible sur: http://www.energy.gov.dz. 
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 ل�الصناعي�ن�أك���رصانة����اس��الك�م�للطاقة،���دف�ال��نامج�إ���جع :قطاع�الصناعة

  .مليون�طن�م�ا���نفط�34حيث�س�تم�توف���أك���من�

  1:أما�النتائج�املتوقعة�من�تحقيق��ذا�ال��نامج�ف���كما�ي��

 حوا���ود�عة�لتوف�� �طن�م�ا���نفط���63الطاقة�تبلغ مليار�دوالر�املقيمة�عند��38أي�حوا���( مليون

  ؛)التصدير

 ؛)مليار�دوالر�02حوا���(ميغاواط��1500قدرة�تفادي�أك���من� 

 � �أك���من ��193تخفيض �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �من �طن ����) مليار�دوالر�01.1(مليون ��و�مب�ن كما

  :ا��دول�والش�ل�املوالي�ن

  2030ال���يتع�ن�تجن��ا�بحلول�عام� CO2 موجز�النبعاثات): 15.04(جدول�رقم�

ثا�ي�أكسيد�الكر�ون مليون�طن�من�: الوحدة  

  2030  2025  2020  2015  السنوات

  193.3  95.9  32.1  1.1  تجنب��نبعاثات�

Source: http://www.energy.gov.dz  

  2030ال���يتع�ن�تجن��ا�بحلول�عام� CO2 موجز�النبعاثات ):12.04(ش�ل�رقم�

  
Source: http://www.energy.gov.dz 

 منصب�عمل�500000خلق�.  

�ذلك ��� �املص��ة �أ��اب �جميع �إشراك �يقت��� �ال��نامج ��ذا �الصعب��.وتنفيذ �من �ي�ون فقد

بحلول��%100تحقيق�قدرة�ا��زائر�ع���التحول�إ���الطاقة�املتجددة�حسب���داف�املسطرة�أو�ب�سبة�

� �2030عام �استخدام �مستحيال�فباف��اض �ل�س �ذلك �إال�أن �ومل��ا��130000، �ال��راء �من �مر�ع �لم

                                                           

1 - Energies Nouvelles, Renouvelables et Maitrise de l’Energie, disponible sur: http://www.energy.gov.dz. 
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باأللواح�الشمسية�سيمنح�ذلك�طاقة��افية�لشمال�إفر�قيا�وكذا�أورو�ا،�إال�أن�ذلك��ستغرق�وقتا�كما�

  .�1ان�ا��ال�مع�الب���التحتية�وتج���ات�الوقود��حفوري

  املتجددة����ا��زائرار�ع�الطاقة�مش: املطلب�الثالث

قامت�ا��زائر�بمجموعة�من�املشار�ع����مجال�الطاقة�املتجددة�م��ا�ما��ان�مش��را�وم��ا�ما��ان�

مخفيا�لصغر���مھ،�باإلضافة�إ���وجود�مشار�ع�لم�تطبق�ع���أرض�الواقع�كمشروع�ديزرتيك�وفيما�

  .ي���موجز�لبعض��ذه�املشار�ع

 
ً
جانفي��20غ���الر�حية�����Desertecتأسست�مؤسسة� :عةمشروع�ديزرتيك�الفرصة�الضا� -أوال

�البحر�املتوسط��2009 �أنحاء �جميع �من �و�قتصادي�ن �والسياسي�ن �العلماء �من �شبكة �قبل �من نمت

أما�مؤسسو�ا��صليون��م�ا��معية��ملانية��2.�دف�ا�ر�ط�عدة�شر�ات�باستخدام�الطاقة�املتجددة

: لتحقيق�جملة�من���داف�م��ا. لنادي�روما،�وأعضاء�الشبكة�الدولية�باإلضافة�إ����فراد�املل��م�ن

�بإم�ا �الو�� �مستوى �رفع �املناخ، �وحماية ��ح��ار�العال�� �ال��راو�ةم�افحة �املناطق ��� �الطاقة  نات

  3.���ملصادر�الطاقة�املتجددة�عز�ز�ظروف��نتقال�العالو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  - Global energy network institute (GENI), How is 100% Renewable Energy Possible for Algeria by 2030?, 
may 2016, p: 30. 
2 -Desertec: the renewable energy grab?, Available on: https://newint.org  

   http://www.desertec.org: املوقع�الرس���للمؤسسة،�متوفر�ع���- 3
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  مخطط�مشروع�ديزرتيك): 05.04(رقم�خر�طة�

 source: http://www.desertec.org  

عن��1986ن�س�عام�ضعت�الفكرة��ساسية�للمشروع�من�قبل�عالم�الف��ياء��ملا�ي�ج���ارد�كوُ 

� �است�تاجھ �أك���من�أنطر�ق �الشمس �من �طاقة �العالم ��� �ال��اري �تتلقى �ساعات �ست �غضون ��� ھ

�واحد، �عام �خالل �املس��لكة ��الطاقة �مساحة �ت�ون �أن �املحتمل �من �كيلوم���مر�ع���03.49ان مليون

� �إفر�قيا �شمال �بلدان ��� �املركزة �الشمسية �الطاقة �ملحطات �لي�يا�(متاحة �تو�س، �ا��زائر، املغرب،

�الك�ر�اء�254،�ومساحة�)ومصر �العال���ع�� و���خر�ف�. كيلوم���ست�ون��افية�لتلبية�إجما���الطلب

جل�ترجمتھ�إ���مشروع�تجاري�مر�ح�أتم��شكيل�مبادرة�ديزرتيك�الصناعية�بقيادة�أملانيا�من��2009عام�

� �توف���حوا�� �خالل ��%20من �عام �أورو�ا �إ�� �الك�ر�اء �الطاقة��2050من �من �واسعة �شبكة �خالل من

،�مولدات�الطاقة�)MENA(الشمسية�وطاقة�الر�اح�تمتد�ع���منطقة�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�

�وقدرت� �ا��اصة، �العا�� �ا���د �ذات �التيار�الك�ر�ا�ي �نقل ��ابالت �خالل �من �بأورو�ا �متصلة ست�ون

� �بمبلغ �املشروع �ل�ذا ��جمالية ��400الت�لفة �املصا���). مليار�دوالر�472(مليار�يورو ��عزز �أنھ كما

�روسيا �من �الطاقة �واردات �إ�� �ا��اجة �و�قلل ��ورو�ي �لالتحاد ����. �قتصادية �لشراكة واعُت���ال��و�ج

تقلص�����2014سنة��،مجال�الطاقة�املتجددة�بمثابة�مشروع�جو�ري�ذي�أولو�ة�لتحقيق��ذه���داف

� �من �ديزرتيك �شر�اء �ثال�17عدد �إ�� �شر��ا �فقط �(ثة ��RWEشركة �وشركة ��Acwa Powerملانية

� �وشركة �إال�). China State Gridالسعودية �زوالھ �بداية �ع�� �يدل �من�أمما �تو�س ��� �ي�شط �ال�زال نھ
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� �تونور �مشروع �) Tunur(خالل �إقامة �خالل �من �املغرب ����أو�� �املركزة �الشمسية �للطاقة ك���مصنع

  1.كمشار�ع�تصدير�ورزازاتالعالم����

�من �املتجددة �الك�ر�اء �نقل ���يارات �ف�بال�سبة �أورو�ا �إ�� �ا��زائر�ة �وفق�إ�را��� ��مر�ي�ون ن

  2:طر�قت�ن

 و�و��غذية�الك�ر�اء�املتجددة����شبكة�الك�ر�اء�ا��زائر�ة�قبل�تصدير�ا�مما��:طر�قة�ت�امل�الشبكة

من��أورو�اير�الفائض�إ����سمح�جزئيا�للمس��لك�ا��زائري����ا��صول�ع���الك�ر�اء�ا��ضراء�ثم�تصد

  .طرف�ا���ات�املسؤولة

 يمكن�تحو�ل�الك�ر�اء�إ���: طر�قة�التصدير�املباشرHVDCمزارع�الر�اح،�(بالفعل����مواقع�التوليد��

�الشمسية �الطاقة �التصدير�). محطات �نحو�وج�ة �مباشرة �الطاقة �تتدفق �الس�نار�و، ��ذا ،�)أورو�ا(��

غرض�تصدير�و�ذا��ع���أن�خطوط�الك�ر�اء�ومحطات�توليد�الطاقة�املتجددة،�س�تم�إ�شاؤ�ا�حصرً�ا�ل

 : ما��و�مو������الش�ل،�ك)التصدير�املباشر(الك�ر�اء�إ���أورو�ا�

  طر�قة�التصدير�املباشر�للك�ر�اء�إ���أورو�ا): 13.04(ش�ل�رقم�

 
Source: Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Centre de Recherche en Economie Appliquée 

pour le Développement (CREAD), Algeria – A Future Supplier of Electricity from Renewable Energies for 

Europe? (Algeria’s Perspective and Current European Approaches), 1 August 2010, p: 28. 

� �ملف�وم �تطابق ��ورو�ية� �Desertecعت���خيار�التصدير�املباشر�أفضل �ا���ات �ترى �حيث �و��

�إش �عدم �ظل ��� ��سيطة �الشروط �الك�ر�اء �نظام �سواءً راك �أو�التجار�ة��ا��زائري �الفنية �الناحية من

حيث�ستضطر�السلطات�ا��زائر�ة�فقط�إ���منح�ال��اخيص�الالزمة�وحقوق��را����ملحطات�الطاقة�

الشمسية�وخطوط�النقل،�وتبقى�جميع�أصول�املشروع�من�وحدات�توليد�وشب�ات����يد�كيان�قانو�ي�

                                                           

1 - Desertec: What Went Wrong?, Available on: https://www.ecomena.org 
2 - Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, Centre de Recherche en Economie Appliquée pour 
le Développement (CREAD), Algeria – A Future Supplier of Electricity from Renewable Energies for 
Europe?(Algeria’s Perspective and Current European Approaches), 1 August 2010, pp: 28-29. 
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ف�و�لن�يقدم�أي��،عرض�مشروع�ديزرتيك�إ����نتقاد�واحد�من�أجل��ساطة�التمو�ل�وال�شغيل�و�و�ما

� ��س�ب �املشروع �من ��ستفيد �ولن �الالزمة �ا��زائر�بالطاقة �إمداد ��� �قبل�أمسا�مة �من ��امل �منفذ نھ

�تحادات��جن�ية����حصول�م�ع���الك�ر�اء�املتجددة�من��را����ا��زائر�ة،�باإلضافة�إ���أن�الكث���

 إ�� العال�� ا��نوب من الرخيصة الطبيعية للموارد املقيد غ�� من�التدفقيرى�أنھ�خطة�استعمار�ة�تض

�مخيفا� �ذا�.1للعمل عادل غ�� دو�� تقسيم ع�� وا��فاظ الغ��، الصنا�� الشمال ��عد �املشروع وأن

�نحو��براج� �الشمس �ضوء ��عكس �ال�� �امل�افئة �املرايا �آالف �أساس �ع�� �قائم �أنھ �ناحية ل��زائر�من

العمالقة�اململوءة��سائل�حراري�و�التا���ا��وف�من��شو�ھ�املناظر�الطبيعية،�أيضا�استخدام�تقنيات�

��ست��ف �الشمسية �الطاقة �إلنتاج �البخار�ة ��غ����التور��نات �أن �يمكن �ال�� �العذبة �املياه الكث���من

��عض�آثار��غ���املناخ�بالرغم�من�أن�املشروع�ركز�ع���بناء�محطات�تحلية� الطقس�و�ساعد����تفاقم

ع���توقع�ارتفاع��ااعتمدو مياه�البحر��س�ب�فائض�الطاقة،�كما�أن�املشروع�با�ظ�الثمن�لكن�ا����اء�

� �جعل� .2مستقبال��حفوريأسعار�الوقود �ذلك ��ل �ا��زائر�ة ��ذا��ترفضا���ومة �سابق �وقت ��

�ملا�ي�للطاقة�) فو�رتال(املشروع�باعتباره�ال�يخدم�مصا���ا��زائر�حيث�كشفت�دراسة�أعّد�ا�مع�د�

واملناخ�والب�ئة�أن�املشار�ع�ال���تنوي�أورو�ا�إقام��ا����شمال�إفر�قيا�لتوليد�الك�ر�اء�ال�ترا���مصا���

�،و��راء�ا��زائر�كعّي�ت�ن) ديز�رتيك(ل�ذه�الطاقة�حيث�أخذت��ذه�الدراسة�مشروع��البلدان�املنتجة

��جمالية� �املساحة �توسيع �ملف �حول ��ورو�ي �ا��زائر�و�تحاد �ب�ن ��ختالف �أوجھ �اشتّدت كما

ق�بإدراج�
ّ
�مع) ال��راء�الغر�ية(للمشروع�ل�شمل�بلدان�ا��وار�و�و�ما�رفضتھ�ا��زائر�ال�سّيما�ما��عل

  .3املغرب�و�و�ما�ي�ناقض�مع�مبادئ�الدبلوماسية�ا��ارجية�ا��زائر�ة

 
ً
قدمت�شركة��ندسة�الك�ر�اء�والغاز�التا�عة� :مشروع�الطاقة�الشمسية�الكب���با��زائر - ثانيا

� �ل��زائر�بقدرة �الضوئية �الشمسية �الطاقة �مشروع �سونلغاز�بواشنطن �خالل� 4.050ملجمع ميغاواط

�" منتدى�دو�� مس�ثمر�يبحثون�عن�فرص����قطاع�الطاقة� 400بمشاركة�نحو��"�فر�قيةقمة�الطاقة

�ا��زائر�إطالقھ ��ع��م �الذي �الطموح �املشروع ��ذا �محاور �ك��ى �لعرض �مالئمة �فرصة �و�ان . �فر�قي

�الكفيل�باملسا�مة����تحو�ل��وعرض املشروع�من�قبل�منظ���املنتدى�كأحد�أ�م�املشار�ع����إفر�قيا

�.الطاقة�بالقارة�حيث��ستمر�البحث�عن�الطاقات�املتجددة�بالنظر�إ���انخفاض�ت�اليف��ذه�الصناعة

� �بقدرة �الضوئية �الشمسية �الطاقة �محطات �وضع �ع�� ��عمل وسيقسم��.ميغاواط 4.050املشروع

إ���بناء�مصنع�أو�عدة�مصا�ع��باإلضافةميغاواط�ل�ل�واحدة��1.350روع�إ���أر�ع�حصص�بطاقة�املش

 4.ةلصناعة�التج���ات�ومعدات�محطات�الطاقة�الشمسية�الضوئي

                                                           

1 - Desertec: What Went Wrong?, Available on: https://www.ecomena.org  
2-Desertec: Ce projet qui fait si peur à l’Algérie, Novembre 2010, disponible 
sur:http://www.sortirdunucleaire.org  

�آلفاق�التوجھ�ا��ديث�سم���آيت�ي��،�جميلة�منيجل،��-3 �واس�شراف �ا��زائر�واقع ��� أبحاث�اقتصادية�وإدار�ة،�،�2030نحو�الطاقة�املتجددة

  .176: ،�ص2018،�جوان�23العدد�
  https://portail.cder.dz: متوفر�ع��مشروع�الطاقة�الشمسية�الكب���با��زائر�قر�با،� -4
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ً
�بورقلة - ثالثا �الك�روضوئية �الشمسية �الطاقة �ا��زائري� :محطة �النفطي �املجمع إع��م

توليد�الك�ر�اء�عن�طر�ق�الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية�سوناطراك�ونظ��ه��يطا���اي���انجاز�محطة�

��؛بورقلة �بطاقة �ك�روضوئية �انجاز�محطة ��� �املشروع �ب���ر�اع��10يتمثل �حقل �مستوى �ع�� ميغاواط

ع���أن�يتم�الشروع�����شغال�قبل�) أجيب-مجمع�سوناطراك(شمال�ورقلة�من�قبل�الشركة�املش��كة�

�كتار�لالستفادة�من�الطاقة�الشمسية�ال�ائلة�����20ع�ع���مساحة�و�س���امل�شأة�ال���ت�.��2016اية�

�حقل �م�شآت �ل��و�د �املنطقة �تزخر���ا ��ال�� �توليد �خالل �من �من�جيغا�20ب���ر�اع �سنو�ا �سا�� واط

الطاقة�الك�ر�ائية�و�التا���توف���الغاز�الطبي���لالستعمال��مثل،�و�عد��ذا�املشروع�بلورة�للمناقشات�

� ��� �أجر�ت ��21ال�� �املدير��2016جوان �وكالوديو�د�س�الزي �لسوناطراك �املدير�العام �معزوزي �أم�ن ب�ن

  1.قررت�الشركتان�تطور��ا�مستقبالالتنفيذي�ملجموعة�اي���حول�جملة�من�املبادرات�ال���

 
ً
�با��زائر -را�عا �للب�ئة �صديق �ذ�ي �م��ل �الشم����: تدش�ن ��نقالب �بظا�رة ��حتفال عشية

لطاقة،�مع�ضمان�الظروف�ال���لأول�مسكن�ذ�ي�نموذ���صديق�للب�ئة����اس��الكھ�،�تم�تدش�ن�2016

و�ضم��ذا�،�بتعاون�أر�ع�فرق�بحث�من�مركز�تنمية�الطاقات�املتجددة��ساعد�ع���راحة�املقيم�ن�فيھ

وألجل� .امل��ل�نظام��شغيل�ي�يح�لصاحبھ�التحكم�فيھ�عن��عد�ع����ن��نت،�ومن�خالل�ال�اتف�ا��وال

�الشمسية �بالطاقة ��عمل �وأج�زة �بأنظمة �تزو�ده �تم �الطاقة �من �امل��ل �حاجات �اختيار��تلبية �تم وقد

تصميم�الواج�ات�والنوافذ�مع�بدقة�متنا�ية�ألجل�ضمان�عزل�حراري�عال،��مة�لبنائھاملواد�املستخد

� �الطبي���سم�ش�ل �الضوء �من �باالستفادة �الصناعية ح ��نارة �استخدام �إ�� �ا��اجة �تقليل �أجل �من

كما�جرى�،�تركيب���ان�شم����ع���سطح�املسكن�ل��و�د�املطبخ�وا��مام�باملاء�الساخن�باإلضافة�إ��

نظام�ك�روضو�ي�يندمج�تماما�مع�سقف�املسكن،�بحيث�صمم�لي�ون�مر�وطا��شبكة�للك�ر�اء��تركيب

تكييف�وت��يد�ال�واء�لضمان�راحة�املقيم�ن����امل��ل�عن�أما�،�ال����ستخدم�ا�كمصدر�ثانوي�احتياطي

�معت������الطاقة)ك�ر�ا�ي/حراري (فيتم�عن�طر�ق�تزو�د�ج�از�ت��يد����ن� أما�،�،�حيث��سمح�ب��شيد

�ا ��ناك �ف�ان �الوقت�لختبار�ال����ن ��� �الطاقة �وإنتاج �ال�واء �ب����ن ��سمح ����ن �شم��� القط

�املستقبلية �املساكن ��� �الشمسية ��لواح �من �النوع ��ذا �دمج �إم�انية �دراسة ���دف �نفسھ، و�عكف�،

�للب� �الصديقة �الطبيعية �الطرق �ع�� ��عتمد �تط����وتنقية �وتطو�ر�نظام �تصميم �ع�� �البحث ئة�فرق

�تدو�ر�ا� �وإعادة �ا��اصة، �الص�� �الصرف �مياه �معا��ة �من �امل��ل �سيمكن �مما �الطحالب، باستعمال

�وتنظيف �سقي �من �حاجاتھ �والطلبة�و �.لسد �للباحث�ن �الفرصة �يمنح �حقيقيا �مخ��ا ��عد �امل��ل �ذا

ستقبل�ا��امعي�ن�لدراسة�وتجر�ب��افة�التقنيات�و�ج�زة�ال���يمكن�أن��ساعد����تطو�ر�مساكن�امل

  2.والتحكم����التكنولوجيا�ا��اصة���ا

                                                           

�: ورقلة -1 �ك�روضوئية، �محطة �انجاز ��ع��مان �وإي�� �بتار�خسونطراك شر
ُ
� 23��  :ع���متوفر  ،pm 08:12، 29/07/2018، 2016س�تم��

https://www.sudhorizons.dz   
   https://portail.cder.dz :متوفر�ع��،�تدش�ن�م��ل�ذ�ي�صديق�للب�ئة�با��زائر - 2
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ً
�املتجددة -خامسا �الطاقات �مجال ��نجاز��� �طور �أو��� �املنجزة ��ساسية حسب��املشار�ع

 1:نت��اآل�ياو� :ال��نامج�الوط��

 :الغاز/بناء�أول�محطة���ينة�للطاقة�الشمسية� .1

،�وقد�ُحدد�تار�خ�استالم�ا�NEAL/ABENERجزائر�ة�إسبانية� تم�بنا��ا����حا����الرمل،��شراكة

 .ميغاواط�150مليون�أورو�و�قدرة��315 ،�بت�لفة��2010اية�سنة�

�الر�اح .2 �لطاقة �حض��ة �أول ��و :بناء �املشروع �ع�� �مع املشرف �بالتعاقد �سونلغاز،  مجمع

 .من�الك�ر�اء ميغاواط�10،�بقدرة�2012ُحدد�تار�خ�استالم�ا� ،�وقدVergnetالشركة�الفر�سية�

3. � �01تخصيص�مساحة�تقدر�بحوا��� :قر�ة�با��نوب 20برنامج�ال��و�د�بالطاقة�الشمسية�لـ

 .ساعة/واطميغا�02طاقة�الك�روضوئية،�إلنتاج�لل �²لم مليون 

�الشمسية .4 ��لواح �وتركيب �الك�روضوئية �الطاقة �وحدات �الرئ����� :إنجاز�مصنع املقاول

الرو�بة��نارة،�فرع�من�فروع�سونلغاز،�باملنطقة�الصناعية�بالرو�بة�مع�ت�لفة��SPA/EPE ل�ذا�املشروع

  .ك�روضوئية����السنة وحدة�طاقة 41 800ئري�بقدرة�مليون�دينار�جزا 42 000

 
ً
�الطاقاتم -سادسا ��� �للبحث �الوطنية �ال��امج �ملشار�ع �العنصر�تم�: املتجددة���ص ��ذا ��

انجاز�ا�أو�ال������قيد��نجاز�املضافة�للمشار�ع�سالفة�الذكر،�حيث�باختصار�عرض�املشار�ع�ال���تم�

  2:أن�املشار�ع�����ذا�املجال�متعددة�و�صعب�حصر�ا��ش�ل�دقيق

 ؛تحس�ن�جودة�الطاقات�الك�ر�ائية�وأداء�امل�شأة�الشمسية����منطقة�بجاية 

 ؛دراسة�وتحس�ن�نظام��ضاءة�الشمسية�الك�روضوئية����منطقة�أدرار 

 ؛منصة�تجر��ية�لأللواح�الك�روضوئية�مت�ونة�من�تكنولوجيا�مختلفة����موقع�غرداية 

 ؛)منطقة��غواط(تغذية�الك�ر�ائية�والري����املناطق�املنعزلة�لإنجاز�محطة�شمسية�ذكية�ل 

 ؛شبكة����موقع�زرالدةالراقبة�املحطة�الضوئية�املتصلة�بم 

  تصل��شبكة�سونلغاز؛تنفيذ�نظام�ك�روضو�ي�يتصميم�و 

 ؛)استخدام�الطاقة�الضوئية(نظام�س�ادا�لنمذجة�وتحس�ن�شبكة�جمع�النفط�بحا����مسعود� 

 دراسة�فنية�اقتصادية�إل�شاء�مصنع�ت���ن�ديزل�الك�روضو�ي�املوجھ�لك�ر�ة�الر�ف؛ 

 وإ�شاء�واختبار�نظام�ال���الضو�ي�للطاقة�واملث�ت����الوسط�ال��راوي؛�تصميم 

 وال�شغيل�وتحس�ن�اس��الك�الطاقة؛��نتاج: م��ل�شم����تجر�������موقع�تلمسان 

 قاملة؛: ميغاواط�مثل�30 إلنتاجمحا�اة�ملحطة�توليد�الك�ر�اء�ا��رار�ة�الشمسية� 

                                                           

1   - http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables. 
  https://www.cder.dz: ع��،�متوفر�م��ص�ملشار�ع�ال��امج�الوطنية�للبحث����الطاقات - 2
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 ال��د�الشم����ع����متصاص،�تطو�ر�النماذج��ولية�����سكرة؛�إنتاج 

 دراسة�جدوى�قوى�املدخنة�الشمسية����جنوب�ا��زائر؛ 

 تصميم�مجفف�شم����غ���مباشر�للنباتات�الطبية�والعطر�ة؛ 

 باستخدام�الطاقة�الشمسية؛) ع�ن�الدف��(تقط���املياه�املا��ة����منطقة�العطاف� 

 ميغاواط�متصلة��شبكة����منطقة�أدرار؛ 50زرعة�الر�اح�مجمل�الطاقة�دراسة�فنية�اقتصادية�مل 

 التحس�ن�من�أداء�محطة�الت���ن�الشم����الغازي�بحا����الرمل؛ 

 بموقع�أدرار؛ميغاواط� 10- 05ء�واختبار�ر�اح�مستقلة�صغ��ة�من�تصميم�و�نا 

 تحس�ن�حدائق�طاقة�الر�اح�وإدماج�ا����الشبكة�الك�ر�ائية�ا��زائر�ة؛ 

 تطبيق�ع���موقع��سكرة؛: دراسة�نظر�ة�وتطبيقية�للت��يد�ع���الطاقة�ا��رار�ة��رضية 

 تطو�ر�صناعة�الوقود�ا��يوي����ا��زائر؛ 

 � �النفايات �من �الغاز�ا��يوي �إلنتاج �ا��يو�ة �للمفاعل �التدو�ر�الداخ�� �إعادة �من �عليب�–نماذج

 ؛-ا��ديد�ا��زائري�بمصنع�الرو�بة

 الغاز�ا��يوي�بباتنة؛اس��جاع�الطاقة�من� 

 إدارة�ومعا��ة�واس��جاع�الطاقات�من�النفايات�ومحطات�املعا��ة�والتط���؛ 

 معا��ة�وإعادة�تدو�ر�النفايات�من�صناعة��لبان؛ 

 تصميم�نظام�إلنتاج��يدروج�ن�الشمس�بوحدة�سوفيتال�با��زائر؛ 

 تحس�ن�إنتاج�ال�يدروج�ن�بالطاقة�الشمسية����جنوب�ا��زائر؛ 

 وإ�شاء�محطات�صغ��ة���ينة�تتكيف�مع�املناطق�الر�فية�بوالية��شار؛تصميم� 

  نحو�مقار�ة�طاقو�ة�إيجابية: تحس�ن�تصميم�املبا�ي����ا��زائر�لتحس�ن��داء�الطاقوي. 

  :وا��ر�طة�املوالية�تو���مواقع�محطات�الطاقة�املتجددة�القائمة����ا��زائر
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  الطاقة�املتجددة����ا��زائرمواقع�محطات�): 06.04(رقم��خر�طة

  
  .2017نوفم��� 29- 28الطاقات�املتجددة،�،��جتماع�العر�ي�مشار�ع�الطاقات�املتجددة����ا��زائرورد�بالل،�: املصدر

 
ً
 :2017 سنة أبرز�ما�م���الطاقات�املتجددة���-سا�عا

  1:ما�ي��من�خالل����ا��زائر�����مجال�الطاقة�املتجددة 2017نة�مم��ات�س�إجماليمكن�

� �سنة �ا��زائر  ��2017لت �املناخية،���� �التغ��ات �الب�ئة، �مجال ��� �امل�مة �الوقا�ع �من العديد

للب�ئة�والطاقات����ا��زائر�تم�إ�شاء�وزارة���للمرة��و�اقو�ة،�حيث�و الطاقات�املتجددة�والفاعلية�الط

كيان�من�بي��ا�مؤسسات�اقتصادية� 15مجموعة�للطاقة�الشمسية�م�ونة�من� ،2017املتجددة����سنة�

،�وقد�وكيانات����قطاع�البحث�والتطو�ر�أ�شأت����
ً
تم��ت��ذه�السنة�باختتام�إنجاز�نفس�السنة�أيضا

محطة�للطاقة�الشمسية�الك�روضوئية�من�طرف�شركة�الك�ر�اء�والطاقات�املتجددة�فرع�سونلغاز� 22

إلنتاج�" أوراس�سوالر"وحدة�لنظام�خاص�و . اواطغمي 343بقدرة�إجمالية����ال�ضاب�العليا�وا��نوب�

  2017اواط�دخلت�ا��دمة����غمي 30الشمسية�الك�روضوئية�بقدرة�ألواح�الطاقة�
ً
 .أيضا

التحو�ل�(عرف�ال��نامج�الوط���للطاقات�املتجددة�ديناميكية�أيضا����قطاع�البناء�وقطاع�النقل�

�) نحو�الس���غاز �والصناعة، �ذلك ��� �الس�ب �جزئيا ��عود �لسنة �املالية �قانون �أدخل� 2017إ�� والذي

ضر�بة�جديدة��عنوان�ضر�بة�الفاعلية�الطاقو�ة�وال����سا�م����تحس�ن�الصندوق�الوط���للتحكم����

�للطاقة �املش��ك �والتوليد �املتجددة �والطاقات ���.الطاقة �إ�� �يعمباإلضافة �العا�� �الت�و�ن ل�سا�س،�(م

�دكتوراه �ماس��، �سامي( وامل��) م�ندس، �وتق�� �من�) تق�� �العديد ��� �املتجددة �الطاقات �ميدان ��

�امل���،ا��امعات �ومراكز�الت�و�ن �العليا ��.املدارس �املحلية�كما �وا��ماعات �الداخلية، �وزارة نظمت

� �الوطن �واليات �ملختلف �املحلية �ا��ماعات �إطارات �لصا�� �وندوات �ت�و�نات �العمرانية ت�و�ن�"وال��يئة

وعيا���غية�مرافقة�إنجاز�مشار�ع�الطاقات�املتجددة�والفاعلية�الطاقو�ة" ت�املتجددةالرجال����الطاقا

                                                           

  https://www.cder.dz :متوفر�ع��،�2017أبرز�ما�م���الطاقات�املتجددة���� نورالدين�ياسع، - 1
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�املحلية �ا��ماعات �مستوى �أوال�ع�� �يبدأ �أن �يجب �الطاقوي �التحول �بأن �اتفاقيات�. م��ا �أبرمت كما

ة�ب�ن�مركز�تنمية�الطاقات�املتجددة�واملدير�ة�العام�اقتصادي-اجتما��مشروع�بحث�ذو�تأث����28لدعم�

 .للبحث�العل���والتطو�ر�التكنولو��

�و  �املناخ �قمة �ا�عقاد ��23خالل ��� �املناخية �التغ��ات �جددت��2017 نوفم��حول �أملانيا، ببون،

�الكر�ون� �أكسيد �غاز�ثا�ي �انبعاثات �من �للتقليل �العال�� �املج�ود ��� �املسا�مة ��� ا��زائر�ال��اما��ا

عالوة�ع��� .بواسطة�سلسلة�من��جراءات�خاصة��شر�برنامج�ن�للطاقات�املتجددة�والفاعلية�الطاقو�ة

� ��� ���ل �املتجددة �الطاقات �مركز�تنمية �فإن �العل���نمو �2017ذلك ��نتاج �يخص �فيما �م��وظا ا

�امل� ���والتكنولو�� �س�و�وس،�195: �جم �بيانات �قاعدة ��� �مف�رسا �����41م�شورا �للدكتوراه مناقشة

�امل �الطاقات �ميدان ��14تجددة، �القطاع��07 اخ��اع،�براءات�08تأ�يال�جامعيا، �مع �للتعاون اتفاقيات

�وغ���ا � إ�� باإلضافة .السوسيو�اقتصادي �تطبيق�العديد �ميادين ��� �أنجزت �املتنوعة ��خ��اعات من

الطاقات�املتجددة�استجابة�لإلش�اليات�املحددة����قطاعات�مختلفة�ع���غرار�النقل،�الب�ئة،�الفالحة،�

�والطاقة ��كما�.السكن �والذي�أنجز�باالعتماد�جديدا��شر�مركز�تنمية�الطاقات�املتجددة�أطلسا للر�اح

�2004سنوات�متتالية�من���10اح�ل�ل�ساعة�وثالث�ساعات�م��لة�ملدة�ع���قاعدة�بيانات�لسرعة�الر 

محطة�إضافية�متمركزة�����21ا��و�ة�ومحطة���الة�الطقس�للمرصد�الوط���لألحوال��2014����74إ���

�الكيميا�ي،�كما�طور�. دول�ا��وار �للتص�يف �ا��يوحرار�ة����ا��زائر�وفقا �للموارد وأعد�املركز�خرائطا

التنظيم�ا��راري�ا��زائري�من�خالل�دمج�أنظمة�البناء�ا��رار�ة�ا��زائر�ة�-���2.0ة�ثانية�لتطبيق�ر�تا�

� �عام ��� �ظ�رت �ال�� �و  .2017ا��ديدة ��ركز املوضع �ملراقبة �مس�شفى�محطة �مستوى �ا��و�ع�� تلوث

ا��سيمات�الغاز�ة�و للقياس�املستمر�و��ي�ل��ك���امللوثات�الرئ�سية����ال�واء����ا��الة��باشا�مصطفى

 .وإنتاج�الطاقات�املتجددة�ةالشمسي��شعةشدة�إضافة�إ���وتقييم�تأث���ا�ع���ال��ة،�

� �قام �املتجددةكما �الطاقات �التجاري  مركز�تنمية �فرعھ �وإن (ER2 بواسطة ����دراسات جازات

مشار�ع�الك�ر�ة�بالطاقة�الشمسية�لعدة�منازل�وم��ات�آبار�املاء�الصا��ة��أنجز ) الطاقات�املتجددة

ومواقع�) والية�تم��است(وا��ظ��ة�الوطنية�ال�قار� )والية�إل��ي (للشرب����ا��ظ��ة�الوطنية�طا����ناجر�

  .أخرى �إس��اتيجية

  ���ا��زائر�csp مشروع�مق��ح�إلقامة�محطة�للطاقة�الشمسية�املركزة: الرا�ع�املطلب

� �أك���محطة �عن �مست�بط �سوالريعاملاملشروع �نيفادا �الشمسية �الطاقة ���  nevada solar( 1ة

one(30،�الذي�دامت�فكرتھ���
ً
صاح��ا��و�نائب�أش�ر�للتقديم،��06 إ�� باإلضافةأش�ر��10 وانجازهعاما

متصل�بالشبكة�الك�ر�ائية�و�مول�أك�����نو�و�الرئ�س��ع���لشركة�أكسيونا�للطاقة�جيلب��ت��و��ن�

  .مليون�دوالر�260م��ل����نيفادا�بالواليات�املتحدة��مر�كية�ت�لفتھ��100000من�

�كتار�أي��141 بمساحةاملركزة�محطة�للطاقة�الشمسية��إقامةفكرة�املشروع�تقوم�ع���أساس�

َركب�ع����200000ملعب�كرة�قدم،�و�حوي��265ما��ساوي�
ُ
  .صف�9000لوحة�زجاجية�نقية،�ت
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�تنعكس����أنبوب��ستقبال�الذي�يركب�ع��� �ت�ون�مقوسة �ملنيوم�وتتحرك�����إطاراتاملرايا

��ناب�ب�����شعةاتجاه�الشمس�طوال�ال��ار�و�و�ما�يطلق�عليھ�بنظام�ا��وض�امل�ا��،�وعند�ا�ع�اس�

��أ��ا إالدرجات�ا��رارة�����رتفاع� تبدأ �عمل�عمل�ال��موس�تحفظ�ا��رارة��فاألناب�بال�ت�ون�خارجا

درجة�مئو�ة�يقوم�املبادل�ا��راري�ب����ن�املياه�الذي�يحرك�التور��نات��400 إ��داخل�ا�وعند�وصول�ا�

  .لت�تج�الك�ر�اء

 
ً
من��إيضاح�ايوفر�مثل��ذا�املشروع�فرص�عمل�من�نوا���متعددة�و�مكن� :�نتاجوسائل� -أوال

  :خالل�املعدات�ال���يحتاج�ا

 ؛ت�ون�ذات�مساحة�كب��ة��رض�املستعملة 

 وسائل�النقل�داخل�ا��قل�وخارجھ؛ 

 مدير�املشروع؛+ فر�ق�التصميم 

 العمال؛ 

  ؛واملراقبون �الفنيون 

 01سوالرالطاقة�املي�انيكية�إ���ك�ر�اء����مشروع�نيفادا��طن�يحول �45يزن�: املولد�الك�ر�ا�ي�

 ��لة؛�36صل�إ���املوقع�ع���قاطرة�بـو 

 وسائل�التخز�ن�املمكنة؛ 

 04ا�ي�ون�ح���ينقل�أشعة�الشمس�بدقة�وسمك��%100لصنع�ا��ستخدم�زجاج�نقي�: املرايا�

 
ُ
مواد���فظ�ا،�و�ذا�النوع�من�املشار�ع�يحتاج�+فقد�الطاقة�ومزودة�بطبقة�من�مادة�فضيةملم�ح���ال�ت

�20يحمل��إطار أمتار�حيث��ل��05م���وعرض��100من�اللوحات�الشمسية�بطول��200000ما�يقارب��إ��

ت�ون�متخصصة�����ذا�املجال��أن الصناعية�ع���املؤسسة�من�املرايا�لوحة،�وح���يتم�تلبية�الطلبية

�ذه�الكمية�تحتاج�تفرغ�املؤسسة�بال�امل�للطلبية��أن إ�� باإلضافةنوعية�للزجاج��أنقىل��صول�ع���

 .و�و�ما�سيمنح�املؤسسة�فرصة�عمل�متوسطة�املدى

 الرمل�النقي�ا��ا���من�ا��ديد�الذي�يؤذي�الزجاج�والذي�يتم��إ��تحتاج�: �ناب�ب�الزجاجية

��� ��تذو�بھ �حرارة ��1650درجة �لتحو�لھ �مئو�ة، ��إ��درجة �وتقطيعھ �وت��يده �مرن �حيث��إ��سائل أجزاء

مع�أناب�ب�الصلب�الداخلية�املغلفة���ناب�بأنبوب�زجا��،�كما�يتم�جمع��19000 إ��يحتاج�املشروع�

تقوم�ثم��.من�الطاقة�الشمسية�املع�وسة�ع���املرايا�و���خط��ة�للغاية�%95بطالء�خاص�حيث�تمتص�

 03(املوقع��إ��ال�واء�من��ناب�ب�لتفر�غ�ا��ليا�ثم�ت��م��ناب�ب����مجموعات�عند�وصول�ا�آلة�ب���
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�عمل) أناب�ب ��عمل �و�� �الشمسية �لأللواح �ال��ك����ساسية �نقطة �ع�� ��نبوب �يث�ت ال��موس��ثم

  .من�ا��ارج��نبوبال�تظ�ر�عند�ملس�فتحفظ�ا��رارة�بالداخل�ف

ت�لفة��أن إالورغم�أن�ت�اليفھ�با�ظة��وع�من�املشار�ع�أنھ�صديق�للب�ئة،�ذا�النخصائص� من

ومن�املعوقات�ال���تحول�دون�نجاحھ����ن�أشعة�الشمس�مجانية،�الوقود�عند�بدأ�ال�شغيل�مجانية�أل 

�قل�من�الدعم�املقدم�لألنواع��خرى�من�مشار�ع�الطاقة�الغ���متجددة،أا���ومي�لھ�ي�ون� أن�الدعم

�تكم ��ناك �ي�ون �لذلك ��عد �فعالي��ا �تث�ت �لم �مشار�ع ��� ��س�ثمرون �ال �املس�ثمر�ن �أن �من�ا خوف

�و  ��س�ثمار�املا��، �التخز�ن ����أيضا �حيث �املشار�ع �من �النوع ��ذا �يواجھ �الذي ��صعب �و�املش�ل

���مشروع�نيفادا�سوالر�واحد�تم�استخدام�نوع�من�امل���املص�ور�والذي�يحفظ�الطاقة�الستخدام�ا�

نھ�يتصلب�عند�درجة�حرارة�عالية�وقد�يفسد�ا���از�ك�ل�لذا�يجب�الغائمة�واملمطرة،�عيبھ�أ��وقات

ن���سي�ون�قفزة�نوعية�����إذان�املشروع�لكن��ل�ذلك�ال�يمنع�أ�.وضع�فني�ن�دقيق�ن�ملراقبة�ذلك

وتوف���مبالغ�فوات���دة�ل��زائر��ستطيع�من�خاللھ�مجا��ة�الطلب�الداخ���للطاقة�مجال�الطاقة�املتجد

تمكن��ذا�املشروع�من�تصدير��إذاو�ذلك�سي�ون�دعما�أساسيا�مل��انية�البالد�خاصة� الك�ر�اء�والغاز

 .ا��ارج�إ��الك�ر�اء�املتجددة�

  :ة�الفصلخالص

اعتمدت�ا��زائر�ع���موارد�الطاقة�غ���املتجددة�وال���بدأت�تنضب�مما�أرغم�ا�لالتجاه�نحو�تب���

ديناميكية�الطاقة�ا��ضراء�من�خالل�برنامج��بذلك�فأطلقت. �س��دف�املوارد�املتجددةبرامج�طاقو�ة�

 
َ
�الطاقة�ط �مثل �تنضب �ال �تطو�ر�موارد �إس��اتيجية �ع�� �فيھ �ا��زائر�ة �ا���ومة �رؤ�ة �ارتكزت موح

� �الشمسية �وخلق�وذلك �املستدامة �التنمية �تحقيق �خالل �من �للب�ئة �الصديقة �مصادر�الطاقة لتنو�ع

و�الرغم�من�ا���ود�الوطنية�املبذولة�����ذا�املجال�إال�أن��س�ثمار����الطاقة�. ل�وال��وةفرص�العم

 ِ
ّ

را،�فمركز�تنمية�الطاقات�املتجددة�لن�ي�ون�قادرا�بمفرده�ع���ال��وض�بقطاع�املتجددة�ال�يزال�متأخ

عدة�وإعانات�قد�يقوم�اقتصاد�الدولة�ك�ل�عليھ،�فالبد�من�ت�اتف�مجموعة�من�العناصر�كمراكز�مسا

   .استجابات�من�طرف�املواطن�نإضافة�إ���ح�ومية�ت�ون�أك���

����عز�ز�الطاقة�املتجددة�وكفاءة�تكمن�أحد���داف�امل�مة�للدولة�ا��زائر�ة�وا��دير�بالذكر�أن�

�الك�روضوئية،� �امل�ونات �إنتاج ����يع �خالل �من �املحلية �املنتجات �ترو�ج ��� �القانو�ي �وإطار�ا الطاقة

 َّ��� �أو �املحلية �العزل �مواد �تطو�ر �مواتية�ومواصلة �ظروف �وخلق �الشمسية �بالطاقة �املياه انات

،�و�شمل�ذلك�أيًضا�مزايا�خاصة،�وتخفيضات�الطاقة�املتجددة�وكفاءة�الطاقةلالس�ثمارات����مجال�

�ال��ا ��� �املشاركة ��� �ترغب �ال�� �الصناعية �للشر�ات �بال�سبة �والرسوم �الضرائب �من مج�وإعفاءات

�إ�� � باإلضافة �ع�� �ا��مركية �الرسوم ��� �نصف��وارداتتخفيضات �واملنتجات �ا��ام �واملواد امل�ونات
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مع�حظر�است��اد�و�يع�املصابيح�املتو��ة�العادية،�ورفع�فوات����.املصنعة،�وال���يتم�تضمي��ا�����نتاج

  .الغاز�والك�ر�اء�غ���املتجددة

�مجا ��� �الك��ى ��س�ثمارات �معظم �أن �كما �الطاقةل �وكفاءة �املتجددة ��ش�ل��الطاقة �تزال ال

الطلب�و����ذه�ا��الة�ي�ون��ا�إال�من�خالل�املناقصات،�رئ�����مشار�ع�ح�ومية�وال���ال�يمكن�منح

���السوق�املح���مما�يحتم��ايصعب�توفر��وال��املنتجات�وا��دمات�املحلية�دائما�متوجھ�نحو�اختيار�

  .التدخل��جن������ذلك

ورغم�محاولة�التقليل�من�أ�مية�قطاع�املحروقات����ا��زائر�واس�بدالھ�بقطاع�الطاقة�املتجددة�

أنھ�يتم�تمو�ل�اس�ثمارات�الطاقة�املتجددة�عن�طر�ق�العائدات�ال�يدروكر�ونية�و�نا�يظ�ر�الت�امل��إال 

صاد�ا��زائري�وفق�ن�يمثالن�قطاع�الطاقة�ل��زائر�ك�ل،�لُتعاد��ي�لة��قتيب�ن��ذين�القطاع�ن�اللذ

ذلك�بما��سمح�بالتقليل�من�التبعية�املطلقة�لقطاع�املحروقات�ومساندتھ�بقطاع�متجدد�صديق�للب�ئة�

 .ُمحقق�للتنمية�املستدامة�وحافظ���ق��جيال�القادمة
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�بالنضوبموارد�الطاقة�غ���املتجددة�ال���اعتمد�والزال��عتمد�عل��ا�العالم�بصورة�عمياء�بدأت�

اك�شفت�ا��زائر�وقد�. مما�أرغم�معظم�الدول�لالتجاه�نحو�تب���برامج�طاقو�ة��س��دف�املوارد�املتجددة

� �سنة ��� �ضمن� 1956النفط �املتجددة �الطاقات �بإدخال �قامت �كما �السنة، �تلك �منذ �استغاللھ و�دأ

�تأ�ي� �لم �أ��ا �إال �ومتممات �بمراسيم �مدعمة �قوان�ن �عدة �ذلك ��� �وأصدرت �ال�سعي�يات ��� برامج�ا

لواقع��قتصادي،�والس�ب�وتتعدد��سباب����ذلك�م��ا�ما��و�ظا�ر�وم��ا�ما�ي�ون�تحت�ثنايا�ا. بن�يجة

الرئ�����يكمن����القوة�ال���منح�ا�النفط�وعائداتھ�لالقتصاد�ا��زائري،�فقد�جعلھ��ع�ش����بحبوحة�

أمام�عقبة�ال��ا��زائر لكن�اليوم�. ن���اية�ذلك�ال��فرغم�تقلباتھ�املستمرة�وال���جعلت�ا��زائر��غفل�ع

  .د�الطاقوي�غ���املتجددا�املور يمكن�تجاوز�ا�و���انخفاض�امل�سوب�العال���من��ذ

وقد�سارعت�دول�كث��ة�إ����س�ثمار����الطاقة�املتجددة�واستغالل�ا�منذ�زمن�رغم�قلة�موارد�ا�

�صاحبة� �تكن �لم �أ��ا �من �و�الرغم �فأملانيا �شاسعة، ���راو�ة �مساحات �ع�� �توفر�ا �وعدم الطبيعة

ستطاعت�أن�تصنع�لنفس�ا�م�انا�ر�اديا�عاملًيا�ملا�املراتب��و�������س�ثمار�الطاقوي�املتجدد�إال�أ��ا�ا

تبذلھ�من�ج�ود�����ذا�املجال،�كما�أن�اململكة�العر�ية�السعودية�استطاعت�����خرى�أن�تقف�ع���

�أن�يخلق� �من�خالل�ا �ع���مدينة�امللك�عبد�هللا�وال���استطاع �رم�الطاقة�املتجددة����العالم�العر�ي

  .رائدة����املجالجوا�يختلف�عن�با���الدول�ال

�ا �غياب �املتجددة �الطاقة �مجال ��س�ثمار��� �عن �ا��اص �القطاع �إ��ام �أسباب �أ�م لب�ئة�من

ونظرا� .ن�القطاع�ا��اص�ال��س�ثمر�إال����مشار�ع�مجدية�ومر�حة�اقتصادياأ�س�ثمار�ة�املناسبة؛�إذ�

فإن�الت�لفة���شائية�ل�ذه�املشار�ع�مرتفعة،��مر�الذي�ال��صغ��،لطاقة�املتجددة�ألن���م�مشار�ع�ا

��س�ثمار�ف��ا �ع�� �ا��اص �بنكية� .يحفز�القطاع ��س�يالت �يتطلب �املجال ��ذا ��س�ثمار��� �أن كما

�امللوثات� �إنتاج ��د�ى �ا��د �إ�� �تقيد �ال�� �القوان�ن �وسن �ضر��ية، �وإعفاءات �وتخفيضات وح�ومية،

�ت �و�التا�� ��قطار�البي�ية؛ �مع �التعاون �اتفاقيات �إبرام �عن �نا�يك �للطاقة، ��فضل ��ستخدام حدد

� �العر�ية �إ��ام�و�جن�ية �من �يز�د �ذلك �و�ل �واملتجددة، �البديلة ��س�ثمار�بالطاقة ��� �ترغب ال��

وإجماال،�يف��ض�بالقطاع�ا���ومي�أن�يتحمل�املسؤولية��ساسية���� .القطاع�ا��اص�عن��س�ثمار

   .درة�إ���إ�شاء�مشار�ع�الطاقة�البديلة�وتطو�ر�ااملبا

تبقى�ا��زائر�صاحبة�ال��راء�الشاسعة�ال���تطمع�معظم�الدول����استغالل�طاق��ا�الشمسية�

�اقتصا �جعل �و�و�ما �تذكر، �ت�اد �ال �وج�ود�ا �الطاقوي �الركب �عن �ملصدر�متخلفة �وتا�ع �وحيد د�ا

�ا��زائ �تتفادى �وح�� ��سعار، �متقلب �ناضب �ف��ا�طاقوي �ترتفع �مجددا �سوداء �حقبة ��� ر�الدخول

�و�ستقرار  ��من �ف��ا �و�نعدم �والبطالة �الت��م ��معدالت �خالل�ا �املديونية�و�ستحيل �من ا��الص

لتمو�ل�بدل�الطاقات�لمورد�جديد��إيجادعن�طر�ق�لزاما�عل��ا��غي����ي�ل�اقتصاد�ا�ا��ارجية،��ان�

نحن�ال�نطالب�بالتخلص�من�قطاع�املحروقات�كمصدر�لتمو�ل��قتصاد�الوط���ف .حفور�ة�الناضبة� 

�للتجدد،� �سنوات �إ�� �ال�يحتاج �طبي�� �وتوفره �ال�ينضب �مضمون �اس�ثماري �ع���بديل �مساعدتھ وإنما

�ا��زائر�من� ��ستطيع �وال�� �ا��يو�ة �والطاقة �الشمس �طاقة �بي��ا �من �وال�� �املتجددة �الطاقات و��
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�اس�يعاب �وجعل��خالل�ما �املتجددة �للطاقات �مشار�ع ��� �ب�شغيل�ا �اس�ثمار�ا �وإعادة �املالية �افوائض�ا

�الناضب� �املورد �ع�� �وغ���املخطط ��ع�� �اعتماد�ا �بدل �للبالد �الصعبة �يدر�العملة �جديدا مصدرا

ول�دون�ُح ضعف��قتصاد�و�َ ي�وآ�ي�قد�يُ ر و��ون�ذلك��ش�ل�تدر����ول�س�تحول�جذ .متقلب��سعار�

و��� ،)والبورصةا���از�املصر���(مو�ل�ا�الداخلية�باملوازاة�مع�تطو�ر�مصادر�ت .القدرة�ع���السيطرة�عليھ

اق�ل��وض�بقطاع�الطاقات�املتجددة�آلف���ومة�ا��زائر�ة�برسم�اس��اتيجية�وذلك�لقامت�ا�ذا�املجال�

   .تفتقر�ل��دية�غ���أن��ذه��س��اتيجية  2030

��ذا، ��ل �ضوء ��ع�� �الدراسة �التالية���إتوصلت �النتائج �اختبار��استخالص �تم �ضو��ا وع��

 :فرضيات�الدراسة

 
ً
تم�التوصل�ملجموعة�من�النتائج�من�خالل��ذه�الدراسة��:واختبار�الفرضيات�البحث�نتائج-أوال

  :يمكن�إجمال�ا���

 ،املتجددة� �الطاقات �الستغالل �التوجھ �ضرورة �من �الرغم �النفط��ع�� �إنتاج �معدالت تبقى

���تصاعد�مستمر،�بحيث�أصبح�وال�زال����مقدمة�مصادر�الطاقة�من�����العالم�واس��الكھ

 ؛%33حيث��نتاج�و�س��الك�بما�يقارب��سبة�

 ثل����إ���يومنا��ذا�من�1950ة�منذ�سنة��سبة�مسا�مة�الفحم����إمدادات�الطاق انخفضت

�اك�شاف�الب��ول�وتوافر�العديد�من� �العال���للطاقة�إ���ثلث�واحد،�وذلك��س�ب �س��الك

ورغم�ذلك�تبقى��ذه�ال�سبة�مرتفعة�خاصة�وأن�الفحم�. املزايا�فيھ�وال���ال�تتوافر����الفحم

 
ً
��ملصادر�لك��ك�ا�للب�ئة����العالم،�و�عت���الص�ن����املس���عت���من�أك���أنواع�الطاقات�تلو�ث

 ؛2016من��س��الك�العال���لسنة��%51ب�سبة��الفحم

 النفط�� ��عد �الطاقة �من �العالم �اس��الك ��� ���مية �حيث �من �الثالثة �املرتبة �الغاز��� يقع

� �الغاز�الطبي�� ��ش�ل �إذ �للطاقة�%24والفحم، �العال�� ��س��الك �مجمل ��ش�ل� ؛من ال

 ؛مجموع��س��الك�العال���للطاقة�الناضبةاس��الك�الطاقة�النوو�ة�إال��سبة�ض�يلة�من�

 حساب�� �ع�� �املتجددة �الطاقات �نحو�اس��الك �للعالم �التدر��� �التحول �محاوالت �من بالرغم

الطاقات��حفور�ة،�إال�أن�نتائج��ذا�البحث�تبقى�مح�شمة�وغ���م��عة�أبدا،�حيث�تحتل�

الطاقة�الشمسية،�طاقة�الر�اح،��الطاقة�الك�رومائية،(الطاقات�املتجددة�بأنواع�ا�املختلفة�

�ا��يو�ة،� خلف��%10 املرتبة�الرا�عة�من��س��الك�العال���للطاقة�ب�سبة�تقارب...) الطاقة

�يؤكد��؛�نواع�الثالثة�للطاقات��حفور�ة�املتمثلة����النفط�والفحم�والغاز�الطبي�� و�و�ما

 .��ة�الفرضية�الفرعية��و��

 دة�مقارنة�بمجموع�الطاقة��جمالية����العالم�تبقى��عيدة��ل��سبة�استغالل�الطاقة�املتجد

�الطاقات� �من �النوع �نحو��ذا �التوجھ ��� �ترغب �ال�� �وا���ومات �الشعوب �آمال �عن البعد

للتخلص�من�تبعية�الطاقة�التقليدية�من�ج�ة�والتوجھ�الس��الك�طاقات�صديقة�للب�ئة�من�

 ؛ج�ة�أخرى 
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 الطاقات�� �من ��خرى �باألنواع �مقارنة �الرائدة �املتجددة �الطاقة ��� �الك�رومائية �عت���الطاقة

املتجددة�(من�إجما���اس��الك�الطاقة�بأنواع�ا��%07املتجددة،�وذلك�ب�سبة�اس��الك�تقارب�

اع�ا،�وتبقى��نو من�إجما���اس��الك�الطاقات�املتجددة�عامليً �%70ا،�و��سبة�عامليً ) والتقليدية

 ؛�خرى�من�الطاقات�املتجددة�بمستو�ات�مح�شمة�ال�ي�اد�يتم�ذكر�ا

 عت���ا��زائر�بلد�طاقوي�أحفوري�بامتياز،�و����عا�ي�من�التبعية�ل�ذا�النوع�من�الطاقة�منذ��

��ذا �يومنا �إ�� � ،�ستقالل �أي �امل�املفرط�عتماد �أول �حروقاتل��زائر�ع�� �كمصدر�طاقوي

وإجماال�فإن�متوسط�حصة�ايرادات�املحروقات�خالل��ا،�وكذا�مصدر�تمو�ل�وحيد�القتصاد

من��يرادات��% 66.46 و�من�الناتج�املح����جما���% �33.7انت�تمثل��2015-2005الف��ة�

�الفرضية�. من�مجموع�عائدات�التصدير�% 98و�العامة�مل��انية�الدولة ���ة �يؤكد و�و�ما

  .الفرعية�الثانية

  ا��زائر��تفتقر� �أ��ا �رغم �املتجددة �الطاقة �استغالل �أن�إ�� �يمكن ��ائلة �يزخر�بإم�انيات بلد

�نظرا� �الشمسية، �الطاقة �م��ا �خاصة �املتجددة �مصادر�الطاقات �من �العديد ��� �رائد تجعلھ

و�الرغم�مما�لد��ا��لشساعة���را��ا�من�ج�ة،�وموقع�ا��س��اتي������العالم�من�ج�ة�ثانية؛

�إم�اني �أو�من �مردود�ا �وقلة �تذكر�لصغر���م�ا �ال �ت�اد �الر�اح �طاقة �أن �إال �الر�اح ��� ات

و�و�ما�يؤكد���ة�،�ا�عدامھ،�و�و�ما�ينطبق�أيضا�ع���الطاقة�الك�رومائية�والطاقة�ا��يو�ة

  .الفرضية�الفرعية�الثالثة

  احراز�عدم�تحقيق���داف�املرجوة�من�ال��امج�ال���خصصت�للطاقة�املتجددة����ا��زائر،�و

�املجال؛ ��ذا ��� �جدا �مح�شمة �الطاقات�و  نتائج �استغالل �ُيظ�ر�ضعف �الذي �للواقع نظرا

��دف�إ���بلوغ�معدل��2030املتجددة����ا��زائر،�قامت�ا���ومة�برسم�اس��اتيجية�إ���غاية�

من�مجموع��%60من�إجما���الطاقة،�م��ا�ما�يقارب��% 40إدماج�للطاقات�املتجددة�يقارب�

 17ل��اليا�الفتوفولطية�و�% 23ملتجددة�مخصصة�للطاقة�الشمسية�املركزة،�و�ذه�الطاقة�ا

�الر�اح�% �لطاقة ��.من �مج�ودات �تبقى �ذلك �جدا�ورغم �ض�يلة �املتجددة �الطاقة ا��زائر�من

� ��س�تھ �ما �سوى �تمثل �ال �أ��ا �إال �ر�اح�ا، �وقوة ���را��ا �شساعة �إجما����%0.02رغم من

 .و�و�ما�يؤكد���ة�الفرضية�الفرعية�الرا�عة ؛قدرات�الطاقة�املتجددة�العاملية

 است�تاج�� �إ�� �يؤدي �السابقة �الفرعية �الفرضيات ���ة �أكدت �ال�� �السابقة �النتائج �دمج إن

�تجعل�ا��ا��زائر�تزخر ��ة�الفرضية��ساسية�ال���مفاد�ا�أن� �أن �يمكن ��ائلة بإم�انيات

� �غ���أ��ا �املتجددة �مصادر�الطاقات �من �العديد ��� �و�س�ثمار� تفتقررائدة �استغالل�ا إ��

  .ف��ا�من�أجل��عو�ض�الطاقة�الناضبة�كمصدر�أسا�������تمو�ل��قتصاد�الوط��
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ً
  :�اآل�يللبحث�يمكن�وضع�جملة�من�التوصيات��:البحث�توصيات - ثانيا

 � �تجسيد �الطاقو�ة"ي�ب�� �والفعالية �املتجددة �الطاقات ��،"برنامج �تحي�نھ �تم ب��نامج�"والذي

�الطاقو�ة �والنجاعة �املتجددة �" تطو�ر�الطاقات �آلفاق �يمتد �ح���ع����2030الذي �ي�ون
ّ
وأال

 .ورق

 ��،ي�ب���إشراك�القطاع�ا��اص�ورجال��عمال�ا��واص�����س�ثمار�����ذا�املجال�ا��يوي

 .عمومي�فقطوأن�ال�يقتصر��س�ثمار����الطاقات�املتجددة�ع���جانب�القطاع�ال

 ي�ب���ت�و�ن�اليد�العاملة�املؤ�لة����مجال�الطاقة�املتجددة�وإرسال��عثات�لتحس�ن�مستوا�ا�

 ���ا��ارج؛

 تمام����� �بأ�مية �املواطن �تحس�س �تدعو�إ�� �ا��زائري �املجتمع ��� �ثقافة �خلق �ع�� العمل

�املتجدد �بالطاقة �يتعلق �ما ��ل �استحسان �بضرورة �وتوعي��م �املتجددة ����بالطاقات �خاصة ة

 .مجال��س��الك�الطاقوي 

 �� �ضرائب �فرض �ع�� �ا��ضراء( العمل �للب�ئة،�) الضرائب �امللوثة �للطاقة �مستعمل ��ل ع��

و�املقابل�منح�تحف��ات�للمس�ثمر�ن�املحلي�ن�و�جانب�الراغب�ن����استغالل�الطاقة�املتجددة�

 .ع���حساب�الطاقة�الناضبة

 إشراك�ا��امعات�واملعا�د�املتخصصة����مشار�ع�الطاقة�لل��وض�بقطاع�الطاقة�املتجددة؛� 

 جذب�التكنولوجيا��جن�ية�����ذا�املجال�ومحاولة�استحداث�تكنولوجيا�وطنية�بمواصفات�

 تفي�بالغرض�كخطوة�أولية�لفتح�املجال�للتطو�ر�و�بداع؛

 أساس�ال��ود���ذا�النوع�من�الطاقة�الذي�العمل�ع���تصميم�و�ناء�مدن�وأر�اف�قائمة�ع����

  .�و�وصديق�للب�ئة

 خاص� �للب�ئة �الصديقة �الطاقات �من �النوع ��ذا �تب�� �بضرورة �املواطن�ن �لدى �الو�� ����رفع ة

  ؛الطاقة�املتجددة�بطلب�ال��ود��شب�ات�ادر��ماملناطق�املعزولة�من�خالل�مب

 تجددة�خاصة�م��ا�الشمسية؛�عز�ز�إنارة�الطرقات�والشوارع�ال����عمل�بالطاقة�امل  

 واملس�شفيات�� �واملساجد �املدارس ��� �املتجددة �الطاقات �الستخدام �تجر��ية �مشار�ع تث�يت

 والفنادق؛

 العمل�ع���إصالح�السياسات��س�ثمار�ة�من�أجل�جذب��س�ثمارات��جن�ية،�و��يئة�املناخ�

�وتنو�ع�ا، �التكنولوجيا �وتقو�ة �والعمل���س�ثماري �والقانونية، �ال�شر�عية �القواعد وتحس�ن

�ب�ن� �و�نضباط �املستو�ات �جميع ��� �املسائلة �وتفعيل �واملا�� ��داري �الفساد �معا��ة ع��

كما�يجب�الس�ر�. املوظف�ن����قطاع�الطاقة�بواسطة�وضع�الرجل�املناسب����امل�ان�املناسب

  املطلو�ة�و�كفاءة�عالية؛�ع���إتمام�تنفيذ��عمال�املو�لة�لألجانب�بالصورة
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 ينضب�� �ال �الذي �الطاقة �من �النوع ��ذا �أساس �ع�� �القائمة �و�ر�اف �املدن �تصميم دعم

�آخر�من� �نوع �إ�� �ا��اجة �دون �ب�املھ �م��ل �إدارة �يمك��ا �الشمسية �فالطاقة �للب�ئة وصديق

�تزخ �ال�� �ال��راو�ة �املناطق ��� �خاصة �طو�لة �ولف��ات �الطاقالطاقة �من �النوع ة�ر���ذا

 .املتجددة

 
ً
�البحث�- ثالثا � :آفاق ��عتبار�الدراسة� موضوعيبقى ��ع�ن يحوي�جوانب�مختلفة�لم�تؤخذ��ل�ا

نظرا���صوصية�املوضوع،�واقتصاره�ع���اش�الية�معينة،�و�و�ما�يفتح�املجال�أمام�دراسات�مستقبيلة�

  :كما�ي��

 ل��زائر�من�الطاقة�الناضبة�نحو�الطاقة�املتجددة؛�التوجھ�ا��ديث -

 �س�ثمار����الطاقة�املتجددة����ا��زائر�كبديل�للمحروقات؛ -

 أ�مية�الطاقة�املتجددة����املز�ج�الطاقوي�ا��زائري؛ -

 .دور�الطاقة�املتجددة����ا��زائر�لتحقيق�التنمية�املستدامة -

��عت���و����خ��� ��و�مرجو�م��ا �ملا �لم�تصل ���سب�لك��ا �البديل �أن�الطاقات�املتجددة��� كما

� لتمو� �ال�يدروكر�ونية، �العوائد �طر�ق �عن �يتم �و�شر�عات�مشار�ع�ا �قوان�ن �صياغة ��عاد �عام و�ل

�ن�لن�نقول�أن�ا��زائر�بحاجة�لل��وض���ذا�املجال�والتفك���فيھ�. تنظم�ا�وتحفز�ا�إال�أ��ا�لم�تن��

�وع ��ساليب، ��ش�� �وترقي��ا �املوارد ���ذه ���تمام �ا��زائر��ن �ع�� �سنقول �تحرك�أك���بل �أن ل��ا

وا���موارد�ا�ال�شر�ة�واملادية�وتؤمن�ل�م�مناصب�شغل�����ذا�املجال�ألنھ�يحتاج�إ���تآزر�من�ش���الن

باإلضافة�إ���است��اد�التكنولوجيا�واس��جاع��دمغة�واملوا�ب�ا��زائر�ة�امل�اجرة�لل��وض��،والقطاعات

ط،�فاملش�لة�ل�ست����املش�لة�بل����طر�قة���ذا�القطاع�وجعلھ�ي���ع�ع���قمة��رم��قتصاد�قبل�النف

  .التعامل�مع�املش�لة
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التمويل إلاداري ، (احمد نبيل عبد الهادي ،ترجمة عدنان داغستاني) ،يوحين برجام ،فرد ويستون  .38

 .4116دار املريخ، اململكة العربية السعودية،  ،الجزء ألاول 

 .4111الدار الجامعية، إلاسكندرية،  التمويل املعاصر،فريد النجار،  .31
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 .4113دار املسيرة، عمان،  مبادئ إلادارة املالية،فيصل محمود الشواورة،  .21

 .4111دار الثقافة، عمان،  ،(بين النظرية والتطبيق)إدارة الاستثمار قاسم نايف علوان،  .21

، الجزء 11املجلد  ،(نقد الاقتصاد السياس ي)رأس املال  ،(ترجمة فهدكم نقش) ،كارل ماركس .24

 .1185، دار التقدم، موسكو، 11

دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية،  ،(دراسة مقارنة)الاستثمار في املصارف كامل فالح املطايعة،  .23

4112. 

طوفان الطاقة دليل لثروة  ،(هدارةترجمة سيد رمضان ) ،كريستوفر فالفين، نيكوالس لنسن .22

 .1118الدار الدولية، القاهرة،  الطاقة املقبلة،

، منتدى العالقات العربية والدولية، نقمة النفط ،(ترجمة محمد هيثم نشواتي) ،مايكل روس .25

 .4112قطر، 
الطبعة الثانية، دار  الطاقة املتجددة،محمد رأفت إسماعيل رمضان، علي جمعان الشكيل،  .26

 .1188الشروق، بيروت، 

 .4111، ة، الدار الجامعية، إلاسكندريأساسيات إلادارة املالية محمد صالح الحناوي وآخرون، .22

 .4113إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  إدارة محافظ الاستثمار،محمد علي إبراهيم العامري،  .28

قتصادية وآثارها على القطاع الزراعي في سياسات برامج إلاصالحات الامحمد علي حزام غالب،  .21

 .4114، دار عيداء، دون بلد نشر، الدول النامية

، الشركة العربية تاريخ الفكر الاقتصاديمحمد عمر أبو عيده، عبد الحميد محمد شعبان،  .51

 .4118 املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،

، املعهد العالمي إلاسالم والتحدي الاقتصادي، (ترجمة محمد زهير السمهوري) ،محمد عمر شابرا .51

 .1116للفكر إلاسالمي، عمان، 

، الطبعة الثالثة، دار وائل، إدارة الاستثمارات إلاطار النظري والتطبيقات العمليةمحمد مطر،  .54

 .4112ألاردن، 

 مخاطر الاستثمار ألاجنبي املباشر دراسة لعينة من الدول محمود الكواز، عمر غازي العبادي،  .53

 .4112، جامعة املوصل، العراق، العربية

، مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبد النصوص الاقتصادية من القرآن والسنةمنذر قحف،  .52

 .العزيز، جدة، دون سنة نشر

 .4114، مجد املؤسسة الجامعية، بيروت، مبادئ الاستثمار في أسواق التمويلناجي جمال،  .55

 .4112، دار مجدالوي، عمان، ى اقتصاديات الدول الناميةآثار العوملة علنور الدين حامد،  .56

، املنظمة العربية للتربية مصادر الطاقة النظيفةوهيب عيس ى الناصر، حنان مبارك البوفالسه،  .52

 .روالثقافة والعلوم، البحرين، دون سنة نش

 .4118، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، نظرية البتروليسرى محمد أبو العال،  .58
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الدول النامية والتجارة العاملية ألاداء وآلافاق  ،(ترجمة السيد أحمد عبد الخالق) ،أكيوز  يلماظ .51

 .دار املريخ، الرياض، دون سنة نشر املستقبلية،

، دار التعليم الجامعي، إلاسكندرية، التمويل في املؤسسات الاقتصاديةيوسف حسن يوسف،  .61

4114. 

 
ا
 :الرسائل وألاطروحات -ثانيا

، إصالحات النظام املصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة املدخرات وتمويل التنمية بطاهر علي، .1

تحليل اقتصادي، جامعة : أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية تخصص

 .4116-4115الجزائر، 

، أطروحة لنيل دراسة وتحليل مديونية العالم الثالث دراسة حالة الجزائربن الطاهر حسين،  .4

 .4118-4112شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

الخارجية دراسة قياسية ألثر املديونية الخارجية على ميزان  نمذجة املديونيةعزازي فريدة،  .3

اقتصاد ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص (6112-1791)املدفوعات

 .4113-4114، 3قياس ي، جامعة الجزائر 

 
ا
 :املجالت-ثالثا

، مجلة الدفاع مصادر الطاقة املستقبلية وأثرها على الواقع الجيوسياس ي إسطفان الشدياق، .1

   www.lebarmy.gov: ، متوفر على4116، جويلية 12الوطني، العدد 

الاستثمار ألاجنبي غير املباشر وانعكاسه على تداول طاهر محمد، صالح حسن أحمد،  أياد .4

، مجلة كلية بغداد للعلوم (دراسة تطبيقية في سوق العراق لألوراق املالية)ألاسهم العادية 

 .4113الاقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، 

 .4112، 13، مجلة الباحث، العدد ومخاطرها تكوينها -املحفظة الاستثماريةبن موس ى كمال،  .3

، مجلة العلوم إلانسانية، النظام املصرفي الجزائري والصيرفة الالكترونيةتطار محمد منصف،  .2

 .4114، جوان 14جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

، KACSTمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  الطاقة الكهربائية،حسام الدين بن سيف،  .5

 .4111جوان الرياض، ، 59العدد ، 42مجلة العلوم والتقنية، السنة 

 ،34، العدد 13السنة جسر التنمية، ، (تعاريف وقضايا)الاستثمار ألاجنبي املباشر حسان خضر،  .6

 .4112 الكويت،

، املجلة ألاردنية في ، الضوابط الشرعية لتشجيع الاستثمارخالد علي سليمان بني أحمد .2

 .4113، 14، العدد 11ية، املجلد الدراسات إلاسالم

مجلة  ،(6111-6111)تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر رايس فضيل،  .8

 .4113ربيع -شتاء/ 64-61بحوث اقتصادية، العددان 
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: ، مجلة العلوم إلانسانية، العددالاستثمار ألاجنبي املباشر في الجزائر واقع وآفاقزغيب شهرزاد،  .1

 .4115، جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفري 18

نظرة تحليلية )الاستثمار ألاجنبي املباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال زيدان محمد،  .11

جامعة حسيبة بن بوعلي ، 11، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد (للمكاسب واملخاطر

 .4112الشلف، الجزائر، 

، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم ائري واتفاقيات بازل النظام املصرفي الجز سليمان ناصر،  .11

 .4116 الجزائر، ،16العدد ، 1سطيفجامعة فرحات عباس التسيير، 

نحو الطاقة املتجددة في الجزائر واقع التوجه الحديث سمير آيت يحي، جميلة منيجل،  .14

 .4118، جوان 43أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد ، 6101واستشراف آلفاق 

الطاقة الحرارية الشمسية من أجل التنمية املستدامة في القطاع السياحي في شقاليل إيمان،  .13

نشرية الطاقات  ،-في الجزائر( PROSOL) دراسة إلمكانية تطبيق مشروع بروسول –الجزائر 

 .4116، 14، العدد رقم (CDER)املتجددة ملركز تنمية الطاقات املتجددة 
دراسة ) 6112لسنة ( 10)تقييم قانون الاستثمار الجديد رقم صالح عامر أبو هونه البديري، .12

 .4111، 11، العدد 14والاقتصادية، املجلد  مجلة القاديسية للعلوم إلادارية، (مقارنة

قياس أثر الاستثمار ألاجنبي غير املباشر على بعض عبد الرزاق حمد حسين، عامر عمران كاظم،  .15

مجلة جامعة كركوك  ،(الهند حالة دراسية)البلدان النامية املتغيرات الاقتصادية الكلية في 

 .4114، 11، العدد 14للعلوم إلادارية والاقتصادية، املجلد 

 دور الاستثمار ألاجنبي غير املباشر في تنشيط البورصة املصرية،عال عادل علي عبد العال،  .16

 .4113خريف -، صيف62-36مجلة بحوث اقتصادية، العددان 

مجلة جامعة  ،(دراسة فقهية مقارنة)املضاربة واملقامرة في بيع وشراء ألاسهم ل، علي أبو البص .12

 .4111، 14، العدد 45دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، املجلد 

استراتيجيات املؤسسات املالية في تمويل املشاريع البيئية من أجل تحقيق فروحات حدة،  .18

 .4111، 12مجلة الباحث، العدد  ،-دراسة حالة الجزائر–التنمية املستدامة 

، مجلة اقتصاديات شمال أسباب نشأة أزمة املديونية الخارجية للدول الناميةقحايرية آمال،  .11

 .11/14/4115الجزائر،  ،13العدد ، 14مجلد جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  إفريقيا،

، مجلة أبحاث إلاسالميدراسة جدوى الاستثمار في ضوء أحكام الفقه كوثر عبد الفتاح ألابجي،  .41

 .1185، مصر، 14 ، العدد14املجلد الاقتصاد إلاسالمي، 

أهمية الطاقة املتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية املستدامة  محمد طالبي، محمد ساحل، .41

 .4118الجزائر، ، 16مجلة الباحث، العدد ، -عرض تجربة أملانيا–

، 11، مجلة الباحث، العدد ددة وغير املتجددةالنفط والطاقات البديلة املتجمخلفي أمينة،  .44

4111. 
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الاستثمار ألاجنبي املباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي بمجلس معاوية أحمد حسين،  .43

، 14الاقتصاد وإلادارة، العدد : ، مجلة جامعة امللك عبد العزيزالتعاون لدول الخليج العربية

 .4112السعودية، 

، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، وإنتاج الطاقة... الطاقة النوويةفتحي عبد الصبور،  ممدوح .42

 .4114جانفي مصر، ، 44العدد 

، نشرية ألاثار الاقتصادية ملصادر الطاقة املتجددة في الجزائر وآفاقها املستقبيلةمواكني سهيلة،  .45

 .4116، 14، العدد رقم (CDER)الطاقات املتجددة ملركز تنمية الطاقات املتجددة 

، 12، دفاتر السياسة والقانون، العدد إستراتيجية إدارة املياه في الجزائرنور الدين حاروش،  .46

 .4114جوان 

، الغري للعلوم صور الاستثمار ألاجنبي ومجالتهوليد عباس جبر، أحمد حسين جالب،  .42

 .4111، العراق، 14، العدد 14جامعة الكوفة، املجلد  الاقتصادية وإلادارية،

تسيير مخاطر الاستثمار ألاجنبي املباشر مع إشارة لحالت بعض الدول يوسف مسعداوي،  .48

 .4118، جوان 13، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد العربية

 
ا
 :واملؤتمرات والندوات امللتقيات -رابعا

نماذج من اقتصاديات الدول )التمويل املحلي للتنمية املحلية حياة بن اسماعين، وسيلة السبتي،  .1

دراسة حالة )حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات واملؤسسات  امللتقى الدولي ،(النامية

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير ومخبر العلوم الاقتصادية (الجزائر والدول النامية

 .4116ر نوفمب 44-41والتسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 

، امللتقى الدولي مساهمة الطاقات املتجددة في إنتاج الكهرباء في الجزائردحماني فاطمة وآخرون،  .4

دراسة تجارب -الخامس حول استراتيجيات الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة 

 .4118أفريل  42-43يومي  ،، الجزائر14، جامعة البليدة -بعض الدول 

الاقتصاد : ، امللتقى الدولي ألاول ضوابط الاستقرار املالي في الاقتصاد إلاسالميميلود،  زيد الخير  .3

 .4111فيفري  42-43يومي ، ورهانات املستقبل، املركز الجامعي بغرداية.. إلاسالمي، الواقع

تكلفة الاستثمار وتكلفة إلانتاج ملصادر الطاقة املتجددة في صالح بن عبد الرحمان العجالن،  .2

توسيع نطاق الطاقة املتجددة في املناطق الريفية للبلدان "، ورشة عمل اململكة العربية السعودية

 .4114فيفري  14-11، بيروت، يومي "ألاعضاء في الاسكوا

امللتقى  أثر التمويل الدولي على الاقتصاديات النامية،عبد الرزاق كبوط، عبد الرزاق بن الزاوي،  .5

أثرها على الاقتصاديات واملؤسسات، مخبر العلوم الاقتصادية والتسيير، سياسات التمويل و : الدولي

 .4116نوفمبر  44-41 يومي بسكرة، ،جامعة محمد خيضر
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، قانون الاستثمار الاطار القانوني لالستثمار ألاجنبي املباشر في الجزائرعماد إشوي، عادل جدادوة،  .6

سوق -، جامعة محمد الشريف مساعديةوالتنمية املستدامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .4114 ديسمبر 16و 15، يومي -أهراس

، أشكال ومحددات الاستثمار ألاجنبي املباشر مع إلاشارة فريد كورتل، عبد الكريم بن عراب .2

، متوفر دون سنة نشر، ورقة بحثية، الجزائرلواقعه بالدول العربية وبعض البلدان النامية، 

 .http://www.kantakji.com/media/5105/r339.doc ،13/11/4116 ،12:15pm: على

مشاريع وإستراتيجية  –واقع وآفاق الطاقات املتجددة في الجزائر مسعود دراوس ي، حنان حاقة،  .8

استراتيجيات الطاقات املتجددة ودورها في تحقيق ، امللتقى الدولي الخامس حول الطاقات املتجددة

أفريل  42-43يومي  ،، الجزائر14 ، جامعة البليدة-دراسة تجارب بعض الدول –التنمية املستدامة 

4118. 
املؤتمر  أداء النظام املصرفي الجزائري من قبيل الاستقالل إلى فترة إلاصالحات،مفتاح صالح،  .1

ز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة العلمي الدولي حول ألاداء املتمي

 .4115مارس  11-18يومي ورقلة، 

 .4112، أكتوبر مؤتمر الطاقة العربي العاشر .11

 41-48، الاجتماع العربي الطاقات املتجددة، مشاريع الطاقات املتجددة في الجزائرورد بالل،  .11

 .4112نوفمبر 

 
ا
 :السالسل والدوريات -خامسا

، منهج مفتوح للتعريف على أساسيات صناعة النفط مقدمة صناعة النفطجون روبيرتس،  .1

 .أنترنيوز، دون سنة نشر

 .4116، كلية إلادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، الاستثمار أهدافه ودوافعهحاتم فارس الطعان،  .4

 .4111، جامعة دمشق، إدارة مخاطر الاستثمار املاليحسن السلطان،  .3

، مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العاملية إلامارات للدراسات والبحوث إلاستراتيجية، مركز  .2

 .4112ظبي،  أبو

 :متوفر على ،4112، أوت الاستثمارات ألاجنبية املباشرة، (CIPE)مركز املشروعات الدولية الخاصة  .5
www.cipe.org. 

، الكويت، أوت 11العدد  اضاءات مالية ومصرفية نشرة توعوية، معهد الدراسات املصرفية، .6

4111. 

الكويت،  مناخ الاستثمار في الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، .2
4112. 

 (.dena) ، الوكالة ألاملانية للطاقةالطاقة املتجددةالوزارة الاتحادية لالقتصاد والتكنولوجيا، .8
 
ا
 :واملنشورات التقارير  -سادسا
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، متوفر 4111عن وزارة الطاقة واملناجم، مارس  برنامج الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية، .1

 .www.cder.dz: على

 .4118، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمبر 6112 التقرير السنوي بنك الجزائر،  .4

 .4111، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، جويلية 2010 التقرير السنوي بنك الجزائر،  .3

 .4114، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر 6116 التقرير السنوي بنك الجزائر،  .2
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تهدف هذه ألاطروحة إلى دراسة واقع الطاقات الناضبة في الجزائر وكيفية اعتماد  :ملخص

وهو ما وضع الجزائر كرهينة لتقلبات أسعار املحروقات في ألاسواق  كبيربشكل الوطني عليها الاقتصاد 

مويل ت إعادة هيكلة استثمارية تمكن من بدائل حاولة إيجادهذا الوضع دفع الدراسة إلى م. العاملية

توجه الجزائر نحو الاستثمار في الطاقات  ، واملتمثلة أساسا في ضرورةالاقتصاد الوطني والنهوض به

ولقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على مناهج متعددة . املتجددة من أجل تعويض هذه الطاقة الناضبة

صف ومعرفة تفاصيل أنواع ك بغية و وذل التحليلي الوصفيلعل أهمها املنهج الاستنباطي واملنهج 

 .كالتي تعالج ذل الطاقات الناضبة واملتجددة وتحليل ألادبيات وإلاحصائيات

وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر على الرغم من أنها بلد يزخر بثروات طبيعية هائلة تجعلها 

أن ما قامت به من  في مقدمة الدول في مجال استغالل الطاقة املتجددة، خاصة الشمسية منها إل 

جهود في هذا املجال لزالت منعدمة وبعيدة عن الطموحات، مما دفع بالسلطات إلى رسم إستراتيجية 

 .0202للنهوض بهذا النوع من الطاقة وذلك نحو آفاق 

 .الاستثمار، تمويل الاقتصاد، الجزائرالناضبة، الطاقة املتجددة،  الطاقة :الكلمات املفتاحية

 

 

 

Summary: This thesis aims to study the reality of the poor energies in Algeria and how 

the national economy relies on them significantly, the fact that has put Algeria as a hostage 

for the fluctuations of the fuel prices in the world markets. This situation led to the study of 

finding investment alternatives to enable the restructuring of the financing the national 

economy and promoting it. These alternatives are mainly the tendency of Algeria to invest in 

renewable energies in order to replace this low energy. This study is based on several 

approaches; mainly the deductive, the analytical and the descriptive approach; in order to 

describe and know the details concering the types of renewable energies, the analysis of their 

meanings and statistics that study it. 

The study concluded that, although Algeria is a rich country in natural resources, 

especially solar energy, the efforts of the government in this area are still insufficient and far 

from ambitions. Therefore, the authorities have to implement a strategy to promote and 

enhance this kind of energy by 2030. 

Keywords:   Low Energy, Renewable Energy, investment, financing economy, Algeria. 


