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 ناهيك، إن مشكلة نضوب مصادر الطاقة التقليدية الناشئ عن شراهة الدول الصناعية يف حرق النفط والفحم:امللخص
 ملن أهم ما يدعونا إىل ضرورة االلتفات إىل،عن ارتفاع أسعارهما وما ترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية لدول العامل النامي
 وضرورة استغالهلا وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة تسمى التكنولوجيا،ما أنعم اهلل به على بالدنا من مصادر للطاقة املتجددة
 وعليه فإن الدول ستواصل االهتمام، إذ تشري التوقعات إىل أن الطاقات املتجددة ستلعب دورا متزايدا يف املستقبل،اخلضراء
 واليت من شأنها دون شك أن تلعب دورا رياديا يف حتقيق التنمية،بالتطورات العلمية اليت يتم حتقيقها يف جمال تلك الطاقات
.املستدامة القتصادياتها

The Impact of Developments in the Energy Sector on Economic Development
in Algeria in Light of the Potential for the Hydrocarbon Sector Development
Alternatives
Zerzar layachi, and Medahi mouhamed
Faculty of Economic Sciences, Commercial and Steering Science.
University of 20 Aaut 1955, Skikda, Algeria.

Abstract: The problem of the depletion of conventional energy sources created by the greed
of industrialized nations in the burning of oil and coal, not to mention the rising of their
prices and the economic problems of the developing world, is the most important reason we
need to pay attention to what God blessed on our country’s renewable energy sources, and the
need for their exploitation by using modern technology called green technology. Expectations
indicate that renewable energy will play an increasing role in the future. Therefore, different
countries will continue to monitor scientific developments that are achieved with regard to
these energies, and that will undoubtedly play a leading role in achieving the sustainable
development of their economies.
. اجلزائر، البدائل التنموية، التنمية االقتصادية، الطاقات املتجددة، الطاقة:كلمات استداللية
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البرتول من أهمية يف حتديد السياسة االقتصادية اليت سيتم

املقدمة
يف عصرنا احلديث ،حظي النفط خاصة كمصدر

أساس للطاقة من بني املصادر األخرى بأهمية بالغة مل ينلها

أي منتج آخر طوال القرن العشرين ،وقد دخلت البشرية

القرن احلادي والعشرين وال يزال النفط يأتي يف املقام األول
من حيث األهمية ،بل تعمقت مكانته كسلعة اقتصادية

ومادة اس رتاتيجية حيوية لكل دول العامل مبختلف مستويات

منوها ،وأصبح للنفط يف الوقت ال راهن الدور املباشر يف إدارة

عجلة النمو االقتصادي ،ويف حتريك وقائع الص راعات

العاملية بسبب حاجة العامل املتنامية من الطاقة اليت يفرضها
التطور االقتصادي ،االجتماعي والنمو الدميوغ رايف ،واجلزائر
من بني الدول اليت تزخر بثروات طبيعية مهمة ،لكن رغم

ذلك تبقى احملروقات باعتبارها أهم مصادر للطاقة العنصر
األساس يف صادراتها ،حيث تعترب املصدر الرئيس لتمويل

التنمية االقتصادية وهذا عن طريق العائدات البرتولية.

لذا سنحاول يف هذه الورقة البحثية دراسة اإلشكالية

التالية :هل من املمكن أن يساهم االستثمار يف الطاقات
املتجددة يف إحداث التنمية االقتصادية باجلزائر واعتباره
كبديل تنموي لالقتصاد اجلزائري؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة يف كونها تسلط الضوء على أحد
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القضايا األساسية اليت شغلت اهتمام الدول البرتولية ،ملا ملادة

اتباعها ،كما تكمن أهمية حبثنا أيضا يف أنه يبني اآلثار اليت
حيدثها قطاع احملروقات على املتغريات االقتصادية الكلية
وبالتالي على التنمية االقتصادية ،ومدى مساهمة أيضا
االستثمار يف الطاقات املتجددة يف إحداث التنمية االقتصادية
باجلزائر.
أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إىل جمموعة من النقاط،
من بينها ما يلي:
• •حماولة التعرف على واقع قطاع احملروقات باجلزائ ر.
• •حماولة تبيني مدى مساهمة قطاع احملروقات يف
التنمية االقتصادية باجلزائ ر.

• •حماولة تبيني مدى مساهمة االستثمار يف الطاقات
املتجددة يف إحداث التنمية االقتصادية باجلزائ ر.

تقسيمات الدراسة :ملعاجلة املوضوع سوف نتطرق إىل
العناصر التالية:
احملور األول :التأصيل النظري القتصاديات املوارد والطاقة.
احملور الثاني :دراسة حتليلية إلشكالية التنمية يف اجلزائر
يف ظل قطاع احملروقات.

احملور الثالث :فعالية االستثمار يف الطاقات املتجددة يف

إحداث التنمية االقتصادية يف اجلزائر.

احملور األول :التأصيل النظري القتصاديات املوارد والطاقة.
أوال :الطرح النظري القتصاديات املوارد الناضبة
تعد املوارد الطبيعية بشكل عام أحد أهم عوامل اإلنتاج

األربعة احملددة يف االقتصاد الكلي* ،وقد اصطلح على
تسميتها بعنصر األرض ،ومن بني هذه املوارد ما يعرف باملوارد

ويدر منفعة مباشرة ويكون للطبيعة – ال لإلنسان – الدور
احلاسم يف تفعيل وجودها [ .]1أو هي جزء من املوارد اليت
استطاع اإلنسان أن يتعرف عليها ويكتشفها ويطوعها
يف إشباع رغباته ،أي أنها مصدر معروف للثروة اكتشف

الناضبة.

اإلنسان أهميتها ومتكن من تطوير أساليب فنية تساعده

 - 1تعريف املوارد الناضبة

على استغالهلا إلشباع احتياجاته البشرية ،ولذا تعرف املوارد

إن املوارد الطبيعية تشمل األراضي الزراعية ،مياه الشرب،

االقتصادية على أنها كل ما ميكن استغالله اقتصاديا [.]2
- 2تطور اقتصاديات املوارد الناضبة

الطاقة احلفرية ومصادرها الطبيعية املتجددة كالشمس،

ارتبط تطور االهتمام باجلوانب النظرية القتصاديات املوارد

امل راعي الطبيعية ،الغابات ،املصايد ،الثروات املعدنية ،مصادر
والرياح وغريها .كما يتسع مفهوم املوارد الطبيعية ليشمل

املوقع اجلغ رايف املتمي ز ،واملناخ املعتدل ،واملناظر الطبيعية…

اخل .فهي بذلك تشكل كل ما يدخل يف العملية اإلنتاجية
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الناضبة بكل من الظروف االقتصادية اليت سادت كل
فرتة ،ونظرة اجملتمع وتفهمه لتلك الظروف ،فرغم إدراك
االقتصاديني منذ القرن الثامن عشر ألهمية دور املوارد

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...

الطبيعية يف العملية اإلنتاجية ،فإن اقتصاديات املوارد الناضبة
مل تأخذ وضعها كفرع من فروع النظرية االقتصادية إال منذ
ستينيات القرن العشرين.

فلقد اهتم االقتصاديون الكالسيكيون خالل القرنني

الثامن عشر والتاسع عشر باملوارد الطبيعية (عنصر األرض)

استعمال منتجات الطبيعة مثل الفحم احلطيب واملخلفات

الزراعية واحليوانية وقوى اجلر من اإلنسان واحليوان.

ب -مصادر الطاقة احلديثة :تشمل الطاقة احلديثة

جمموعة من املصادر منها:

• •مصادر الطاقة غري املتجددة الناضبة :وهي الفحم

كأحد عوامل اإلنتاج ،حيث اعتربت أحد حمددات اإلنتاج

احلجري ،والبرتول ،والغاز وكذا الطاقة النووية من

ترمز إىل اإلنتاج D ،إىل األرض K ،إىل رأس املال L ،ترمز

• •مصادر الطاقة املتجددة :وهي املنتجة من مصادر

يف بداية الستينيات من القرن العشرين تزايدت حركات

وطاقة الرياح ،والقوى اهليدرومائية والطاقة اجليو-

االقتصادية ،وبذلك وضعت دالة اإلنتاج يف شكلها ، :حيث Y

إىل العمل .

احملافظة على البيئة وحتسنت موازين القوى نسبيا بني الدول
النامية والدول املتقدمة مما وجه االهتمام إىل اقتصاديات

املوارد الناضبة بعد أن كانت مهملة من قبل ،كما اختلف

األمر يف نفس الفرتة حبيث ال يكاد يعترب أي مرجع يف علم
االقتصاد شام ً
ال إال إذا تناول اقتصاديات املوارد الناضبة
كفرع مستقل يف هذا العلم مثله مثل االقتصاد الزراعي
والصناعي ،ودعا إىل خفض معدالت استغالهلا حتى ولو أدى

ذلك إىل إبطاء معدالت النمو ،ومن أشهر األمثلة على ذلك

خامات اليورانيوم.

طبيعية متجددة باستم رار كالطاقة الشمسية،

ح راراية ...اخل

 - 2مفاهيم عامة حول البرتول :عرف اإلنسان الفحم

منذ مئات السنني ،ومنذ قيام الثورة الصناعية ،وحتى احلرب

العاملية الثانية كان الفحم يعترب املصدر الرئيسي للوقود
والطاقة يف العامل ،ثم أخذ الفحم يتخلى تدرجييا عن هذه

املنزلة للبرتول خالل احلرب والفرتة اليت أعقبتها ،واستطاع
البرتول أن حيتل الصدارة بني خمتلف مصادر الطاقة

األخرى.

كتابات نادي روما ِلـ ( )D&D Meadowsوديناميكية العامل
لـ ( )Forresterوغريهما ،وملا كان خفض معدالت النمو أمراً

تنطبق طبيعيا على اهليدروكاربونات السائلة فهي

االنسياق وراء هذا التيار إىل النهاية [.]3

يف االستخدام لتشمل الغاز الطبيعي أيضا [ ،]6وكلمة

 - 1أصل البرتول ونشأته :يبدو أن كلمة البرتول

ثانيا :البرتول أهم مصدر للطاقة:

برتول هي يف األصل كلمة التينية أي مبعنى زيت ()petr

ال جدال أن البرتول حيتفظ مبركز اقتصادي أساسي

ينافس كافة املصادر الطاقوية األخرى ،ومن ثم فهو يشكل

املصدر الرئيسي للطاقة اليوم وكما كان سابقا ،وسنحاول
يف هذا العنصر التعرض إىل بعض األمور املهمة املتعلقة بهذا

املورد الطاقوي.

 - 1مفهوم الطاقة :تعرف الطاقة على أنها «عبارة عن قابلية

الشيء على إجناز عمل ما والنامجة عن القوة الكامنة يف الشيء»،
أي أنها تعبري عن عالقتها بالعمل الذي تنجزه ،فالطاقة هي من

جهة عامل من عوامل اإلنتاج إذ يؤمن استهالكها سري وعمل

األنشطة االقتصادية اهلامة يف اجملتمع مثل قطاعات الصناعة
والنقل وغريها وهي يف نفس الوقت نشاط اقتصادي قائم بذاته

خيضع ألساليب الدراسة والتحليل االقتصادي [.]4

وميكن

تقسيمها حبسب مصادرها إىل قسمني رئيسيني هما [:]5

أ -مصادر الطاقة التقليدية :وهي املستخرجة من

الصخر ( ،)Oléumوالبرتول مادة بسيطة ومركبة ،فهو
مادة بسيطة ألنه يتكون كيماويا من عنصرين فقط هما

اهليدروجني والكربون ،وهو يف نفس الوقت مادة مركبة
ألن مشتقاته ختتلف باختالف الرتكيب اجلزيئي لكل
منها حيث كل جزيء يتألف من ذرات وحتدد خصائص

املادة بالذرات اليت تتحد لتكون جزيئاتها وبالطريقة اليت

يتم فيها هذا االحتاد ،فالبرتول يتكون من خليط من املواد

اهليدروكاربونية املتقاربة اليت ميكن أن تتخذ أشكاال عديدة
يف تركيبها اجلزيئي فينتج عنها يف كل حالة منتج برتولي

ذو خصائص ختتلف عن املنتجات األخرى [.]7
وهو كمادة طبيعية يوجد إما [:]8

أ 1-يف حالة سائلة :وهو البرتول االعتيادي التقليدي

املعروف.

أ 2-يف حالة صلبة :وهو البرتول غري االعتيادي ويتكون
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غري مقبول سواء يف البلدان النامية أو املتقدمة فإنه مل يتم

م رادفة لكلمة زيت الصخر وتعين  ،Petruleumوتتسع
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من عروق إسفلتية صلبة عبارة عن صخور (القار) ،أو حجر

العمالة إىل حجم األجور الذي يتقاضاه العاملون بقطاع

(بالبرتول غري التقليدي).

باإلضافة إىل تهيئة الصناعة البرتولية الظروف املناسبة

السجيل ،ومنها أيضا رمال (القار) ،وتسمى هذه األنواع أيضا
أ 3-يف حالة غازية :وهو الغاز الطبيعي ومنه غاز البوتان

والربوبان وغريه من الغازات.

 - 2النظريات املفسرة ألصل ونشأة البرتول :خيتلف

جيولوجيو البرتول يف حتديد أصل وكيفية تكون هذه املادة،

وعليه ينقسم أولئك إىل فريقني :األول يؤكد أن البرتول
مواد هيدروكاربونية تكونت من أصل عضوي حيواني

نباتي ،وقد حظي هذا الفريق بتأييد كبري من مجهور
علماء اجليولوجيا ،فاجته اهتمامهم إىل البحث عنه يف

طبقات الصخور الرسوبية وقد جنحوا فعال يف ذلك ،أما

الفريق الثاني ،فيعتقد أن البرتول قد تكون نتيجة تفاعالت
كيماوية يف باطن األرض بني مواد غري عضوية ،ومل يلق

هؤالء تأييد املختصني يف هذا اجملال [.]9

ثانيا :أهمية البرتول يف ظل التوجه احلديث
للطاقات املتجددة:
 - 1تأثري البرتول على اهليكل املالي واالقتصادي:

أ-

الدخل الوطين اإلمجالي :تتحدد أهمية مساهمة

البرتول يف الدخل الوطين اإلمجالي على أساس القيمة
املضافة العائدة عن الصناعة البرتولية ،والقيمة املضافة
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ترتكز فيما يعود على العمل ،ورأس املال ،واملوارد املستخدمة
يف شكل أجور ،ومصروفات ،وأرباح ونسبة الفوائد [.]10

ب -إي رادات النقد األجنيب :متثل األثر املباشر يف دور

البرتول يف متويل التنمية االقتصادية لبلدان املنطقة [.]11

ت -امليزانيات احلكومية :منذ اكتشاف البرتول

مبنطقة الشرق األوسط واإلي رادات البرتولية والض رائب متثل

النسبة الرئيسية من مصادر متويل امليزانيات احلكومية

حيث بلغت أكثر من  % 90من إمجالي إي رادات امليزانيات
العامة.

ث -تكوين رأس املال :لصناعة البرتول وإنتاجه دور

هام يف تكوين معدل رأس املال سواء بشكل مباشر أو بواسطة

االستثمارات اليت تقوم بها شركات البرتول باإلضافة إىل
النشاط االقتصادي الناتج عن صناعات البرتول.
ج-

البرتول حيث يعد من أعلى معدالت األجور بكافة الصناعات

للعمل مما جيتذب نسبا مرتفعة من قوى العمل [.]12

 - 2أهمية البرتول :إن أهمية البرتول تنعكس وتتجسم

يف جوانب رئيسية متعددة هي كاآلتي:
أ-

أهمية البرتول على الصعيد االقتصادي :تشكل

الطاقة ب رأي علماء االقتصاد احملدثني أمثال ألدمان وف رانكل

عامال جديدا من عوامل اإلنتاج إىل جانب األرض ،والعمل

ورأس املال والتنظيم وتعترب الطاقة البرتولية إىل حد اآلن

األوفر واألسهل واألفضل،كما أن عالقة اجملتمع العصري

بالبرتول أصبحت وثيقة واعترب استهالكه معيارا للتقدم

االقتصادي:

أ 1-دور البرتول يف القطاع الصناعي :يكرس ثلث

البرتول املستهلك يف العامل ألجل تشغيل الصناعة وميكن
القول إن العملية الصناعية ال تستطيع االستم رار بشكل
منتظم دون البرتول ،وما مييز البرتول كمادة أولية أنه ال

ميكن استعماهلا إال بعد إج راء عدة عمليات إنتاجية عليها،
والصناعة البرتولية يف حد ذاتها سواء االستخ راجية أو
التحويلية تعترب نشاطاً صناعياً واسعاً وكب رياً حبيث حتتل

مكانة هلا فعاليتها يف القطاع الصناعي ككل مبا تساهم به
يف اإلنتاج والدخل الوطين ،باإلضافة إىل األنشطة الصناعية

اليت تعتمد على املنتجات البرتولية وهي الصناعات

البرتوكيماوية اليت يتزايد عددها باستم رار وبصورة غري

حمدودة ويتجاوز جمموعها حاليا العش رات من الصناعات
األساسية والكربى ومن أبرزها صناعة األمسدة الكيماوية

[.]13

أ 2-دور البرتول يف القطاع الزراعي :دخل القطاع الزراعي

يف الوقت احلاضر طوره احلديث الذي ميكن أن نطلق عليه

اسم “البرتو-زراعة” وذلك لسببني رئيسيني هما:

• •البرتول كمصدر لتوليد الطاقة احملركة لآلالت
الزراعية احلديثة.

• •استعمال املنتجات البرت وكيماوية وأثرها يف التقدم
الزراعي.

العمالة وتدريب العمال :من أبرز مسات الصناعة

أ 3-دور البرتول يف القطاع التجاري :يشكل البرتول

بهذه الصناعة نسبيا ،وترجع أهمية الصناعة البرتولية يف

فالشركات األجنبية تشرتي من األسواق العاملية أكثرية

البرتولية ارتفاع نسبة رأس املال واخنفاض حجم العاملني

18

ومنتجاته سلعة جتارية دولية هلا قيمة مالية ضخمة،
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البرتول املستخرج يف البلدان النامية ،ومن ثم تبيع منتجاته
املصنعة يف أكثر من  100بلد حمققة بذلك أرباحا كبرية.
أ 4-دور البرتول كمصدر لإلي رادات املالية :يتضح هذا
الدور بصفة جلية يف اقتصاديات الدول املنتجة واملصدرة
للبرتول ،اليت يعتمد اقتصادها بصفة رئيسية على البرتول
يف الدخل الوطين ويف متويل خطط التنمية االقتصادية،
فاإلي رادات البرتولية ال تتعلق فقط بالدول املنتجة له وإمنا
كذلك بالدول املستهلكة يف شكل ض رائب على االستهالك
مثال ،ويساهم البرتول يف توليد اإلي رادات املالية مبقدار عال
جدا خاصة ملا يكون يف شكل مشتقات برتولية ،ولقد شكلت
مساهمة البرتول يف الدخل الوطين جملموع الدول العربية
لسنة  2005نسبة قدرت بـ  %38.8أي ما يعادل 413,6
مليار دوالر [.]14
ب -أهمية البرتول على الصعيد االجتماعي :إن بلدان
أوروبا الغربية اليت دمرتها احلرب العاملية الثانية قد أعيد
بناؤها بفضل البرتول الذي يتألق دوره يف اجملال االجتماعي.
ب 1-دور البرتول يف قطاع املواصالت :أصبح البرتول
مبثابة الدم للنقل احلديث وتقدر الكميات املستخدمة
منه يف قطاع املواصالت حبوالي  %35من جمموع البرتول
املستهلك يف العامل ،ومن بني استخداماته ما يلي :البنزين
وقود السيارات ،املازوت وقود الطائ رات والبواخ ر ،الكريوزين
وقود الطائ رات النفاثة.
ب 2-دور البرتول يف توليد الطاقة الكهربائية :يؤمن
البرتول معظم الطاقة الكهربائية املنتجة يف العامل فهو
الوقود األفضل يف التكلفة والنظافة.
ب 3-املنتجات البرتوكيماوية واستخداماتها :حلت
املنتجات البرتوكيماوية حمل املنتجات الطبيعية حبيث
بات من الصعب االستغناء عنها يف حياتنا مثل مواد
البالستيك ،واأللياف الصناعية ،واملنظفات ،واملطاط،
واألدوية ،واألمسدة...اخل.
ب 4-البرتول كثقافة ورمز :لقد أصبح البرتول رمزا
للثروة ،بينما كان الذهب ولفرتة طويلة يقوم بهذا الدور
[.]15
ت -أهمية البرتول على الصعيد السياسي :إن
عالقة البرتول بالسياسة هي عالقة قدمية تعود إىل تاريخ
اكتشافه إال أنه أصبح حمورا يف السياسة الدولية بعد أن
حل مكان الفحم كمصدر أساسي للطاقة ،حيث كتب

رئيس الواليات املتحدة األمريكية سنة  1924عند افتتاح
اللجنة الفدرالية للبرتول أن «تفوق األمم ميكن أن يقرر
بواسطة امتالك البرتول ومنتجاته».
ت 1-بروز الدور السياسي للبرتول :املعروف أن توزيع
الثروة البرتولية يف العامل هو توزيع غري متساو فهناك بلدان
صغرية ليست هلا قوة سياسية أو عسكرية ،متتلك احتياطيا
كب ريا من البرتول يف حني أن معظم الدول الصناعية الكربى
باستثناء الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت السابق حمرومة
منه ،هذا الواقع جعل من البرتول وكيفية احلصول عليه
هدفا من أهداف التخطيط السياسي واالس رتاتيجي لدول
العامل الصناعي.
ت 2-البرتول كسالح سياسي :لقد استعمل البرتول
كسالح ضغط سياسي يف أكثر من مناسبة حيث
استعملته الشركات البرتولية للضغط على احلكومات اليت
أممت برتوهلا ،أو اليت حاولت أن تتمرد على عقود االمتيازات
أو بسبب املنافسة كما استخدمته الدول املنتجة للبرتول
لبلوغ أهداف سياسية أو لتحسني أوضاعها االقتصادية،
واستعملته اهليئات الدولية للضغط على دول رأت أنها حادت
عن اإلمجاع الدولي.
ث -أهمية البرتول على الصعيد العسكري :يقول
«أوكونور» يف كتابه إمرباطورية البرتول الصادر يف موسكو
سنة  1985من ميلك البرتول سيملك العامل ألنه بفضل
املازوت سيسيطر على البحر وبفضل بنزين الطائ رات
سيسيطر على اجلو وبفضل بنزين السيارات سيسيطر على
ال رب ،بل أكثر من ذلك إنه بفضل الثروات اخليالية اليت
ميكن أن جيمعها من البرتول سيتحكم بقطاعات اقتصادية
كاملة.
ث 1-البرتول مصدر الوقود الضروري آللة احلرب
امليكانيكية :يقدر الطلب العسكري العاملي على البرتول ما
بني  2.5و 4.5ماليني برميل يوميا أي ما يعادل  %5من
االستهالك البرتولي العاملي وترتفع هذه النسبة يف حالة
احلروب.
ث 2-البرتول واجتاهات نتيجة احلرب :إن الدولة اليت
متتلك من الوقود البرتولي ما يكفي قواتها لفرتة طويلة
وتستطيع نقل تلك اإلمدادات وجتهيزاتها إىل مناطق القتال
هي الدولة األكثر حظا يف النصر إذا توفرت هلا بقية
العوامل.

زرزار العياشي و مداحي حممد

ث 3-البرتول سبب للحرب أو هدف هلا :يبقى العامل

الفرتة  ،2010-2004يف حني منت إمدادات النفط العاملية

االقتصادي السبب األهم وراء احلروب من بينها حماولة

مبعدل  % 2.8خالل نفس الفرتة ،وتعترب الصني املصدر

السيطرة على املناطق الغنية باملواد األولية اليت يأتي البرتول

الرئيسي هلذا الطلب حيث زاد استهالكها بنسبة تقدر بـ

يف مقدمتها [.]16

 % 23.2خالل  ،2008-2004وذلك نتيجة لدخول التصنيع
يف تلك الدولة مرحلة أكثر اعتماداً على الطاقة .أما ثاني

ثالثا :تطورات أسعار النفط اخلام يف األسواق العاملية:
وفيما يتعلق بتطور أسعار النفط ،فقد شهدت ارتفاعاً

أكرب مصدر للزيادة يف الطلب على النفط من نفس الفرتة

بدرجة مثرية خالل الفرتة  ،2008 - 2002كما يوضحه

فهي منطقة الشرق األوسط حيث منا االستهالك مبعدل

الشكل التالي ،كما ارتفعت أسعار النفط منذ بداية عام
 2009من  43دوالراً للربميل يف يناير إىل  60دوالراً للربميل

 1.2برميل يف اليوم مدعوما بالنمو االقتصادي السريع ،كما
زاد االستهالك األمريكي من النفط ليصبح أكرب مستهلك

منتصف مايو من نفس السنة ،أي مبا يزيد عن .% 30

للنفط يف العامل ،إذ بلغ الطلب األمريكي من النفط 19.25

وساهمت عوامل متعددة يف ارتفاع أسعار النفط أهمها
منو الطلب على النفط مبستوى أسرع من منو العرض،

مليون برميل يوميا عام  2010بعد أن عرف ت راجعاً عام
 2009حيث بلغ  18.77مليون برميل يوميا [.]17

حبيث منا الطلب العاملي على النفط مبعدل  % 3.8خالل
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الشكل ( .)1-1تطور أسعار النفط خالل ( 2010-1996دوالر امريكي/برميل)

احملور الثاني :دراسة حتليلية إلشكالية التنمية يف اجلزائر يف ظل قطاع احملروقات.
أوال :دراسة حتليلية لتطور النفط اخلام والغاز الطبيعي

برميل يوميا عام  2000إىل  1.371مليون برميل يوميا عام
 2007كأقصى قيمة ،وبعدها ت راجع إىل  1.161مليون

يف اجلزائر

برميل يوميا عام  .2011ويعود هذا الرتاجع حسب املختصني

 - 1تطور إنتاج النفط اخلام يف اجلزائر

من خالل حتليل اجلدول ( )1-2لتطور متوسط
اإلنتاج اليومي من النفط اخلام للج زائر من سنة  2000إىل
 2011نالحظ تذبذبا يف اإلنتاج مرتاوحا من  0.796مليون

واخل رباء إىل ضعف التكنولوجيا املستعملة يف اإلنتاج إضافة
إىل غالء التكنولوجيا وعدم رسكلة اجلزائر لقطاع احملروقات
منذ مدة ،وتعترب حصة اجلزائر من اإلنتاج العاملي ضعيفة
جدا وتكاد تكون معدومة حسب الشكل .2

اجلدول ( .)1-2متوسط اإلنتاج اليومي من النفط اخلام يف اجلزائر ( مليون برميل  /اليوم ).
السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

إنتاج النفط
اخلام

0.796

0.776

0.729

0.942

1.311

1.352

1.360

1.371

1.356

1.216

1.189

1.161

0.312

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على النشرة السنوية ملنظمة األوبك حتى سنة .2013
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أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...

بـ  ،904.225وعليه ميكننا القول إن احتياطي اجلزائر من

 - 2تطور االحتياطيات من النفط اخلام يف اجلزائر

النفط اخلام ضعيف مقارنة بالسعودية املقدر مبتوسط

من خالل حتليل اجلدول ( )2-2نالحظ تقريبا ثباتاً

 264.211وهي حتتل املرتبة األوىل .تليها إي ران بـ 136.270

يف احتياطيات النفط اخلام يف اجلزائر يف حدود ،12.27

ثم الع راق بـ .]18[ 115.00

أما متوسط االحتياطي اإلمجالي ملنظمة األوبك فقدر

اجلدول ( .)2-2تطور احتياطيات النفط اخلام يف اجلزائر من  ( 2011-2000مليار برميل ).
السنوات
احتياطيات
النفط اخلام
املؤكدة

2000
11.314

2001
11.314

2002
11.314

2003
11.8

2005

2004
11.35

2006

12.27

2007

12.2

2008

12.2

2009

12.2

2010
12.2

12.2

2011
12.2

2012
12.2

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على النشرة السنوية ملنظمة األوبك حتى سنة .2013

الشكل ( .)2-1تطور إنتاج النفط اخلام حسب الدول.

املصدر :املوقع الرمسي لألوبك  -النشرة السنوية ملنظمة األوبك .2012
 ،2011واملالحظ من خالل الشكل ( )3-2أن حصة األوبك

 - 3تطور إنتاج الغاز الطبيعي يف اجلزائر 2012-2000

من خالل حتليل اجلدول ( )3-2نالحظ تذبذباً يف
 89.235م 3عام  2005لينخفض بعدها إىل  82,767م 3سنة

اجلزائر من احلصة اإلمجالية للمنظمة ضعيفة حيث
حتتل املرتبة األوىل إي ران ،كما هو موضح بالشكل .3-2

اجلدول ( .)3-2إنتاج الغاز الطبيعي يف اجلزائر  ( 2012-2000مليار مرت مكعب ).
السنوات
إنتاج الغاز
الطبيعي

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

83,11

78,24

80,36

82,829

82,009

89,235

88,2

84,827

86,5

81,426

83,9

82,767

85.7

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على النشرة السنوية ملنظمة األوبك .2013-2000
اجلزائر من إمجالي االحتياطي العاملي .حيث قدر احتياطي دول

 - 4تطور احتياطيات الغاز الطبيعي يف اجلزائر
من خالل حتليل اجلدول ( )4-2نالحظ اخنفاضاً يف تطور
االحتياطي من الغاز الطبيعي يف اجلزائر من  4.523م 3إىل

األوبك إمجاال بــ  89.375م كمتوسط من سنة  2000إىل
3

 .2011أما االحتياطي العاملي اإلمجالي فقدر بـ  180.238م.3

 4.504م 3من سنة  2000إىل  ،2011واملالحظ ضآلة حصة
اجلدول ( .)4-2تطور احتياطيات الغاز الطبيعي يف اجلزائر من  ،2012-2000الوحدة :مليار مرت مكعب.
السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

احتياطيات الغاز
اخلام املؤكدة

4,523

4,523

4,523

4,545

4,58

4,58

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على النشرة السنوية ملنظمة األوبك .2012-2000
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اإلنتاج اليومي للغاز الطبيعي من  83,119م 3سنة  2000إىل

قدرت بــ  618,137م 3سنة  2011وبالتالي تعترب حصة

زرزار العياشي و مداحي حممد

الشكل ( .)3-2تطور إنتاج الغاز الطبيعي حسب الدول.

املصدر :املوقع الرمسي لألوبك  -النشرة السنوية ملنظمة األوبك .2012
ثانيا :تطور مؤشرات التنمية يف اجلزائر وعالقتها
بتطور أسعار النفط الدولية :سنتطرق يف بداية األمر إىل
أسعار النفط الدولية ثم نربط هذه األخرية بتغريات وتطور
مؤشرات التنمية يف اجلزائر.
 - 1تطور أسعار النفط الدولية:
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من خالل حتليل الشكل ( )4-2نالحظ تذبذباً يف تطور
أسعار النفط الدولية من  ،2012-2000واملالحظ تطور
أسعار النفط اخلام من  27.60دوالراً للربميل يف  2000إىل

 110.18دوالراً للربميل عام  ،2012وهذا راجع بالدرجة
األوىل إىل العرض والطلب العاملي املتغري على الطاقة ،وهو
ما ساهم بزيادة الناتج احمللي اإلمجالي للجزائر من سنة
 ،2012-2000كما أن اجلباية البرتولية أيضا ساهمت يف
هذا األخ ري ،ومشاهدة اجلزائر لتطور كبري جدا يف ب رامج

التنمية ،ولكن السؤال الذي حناول اإلجابة عليه هو :هل
حقيقة متت االستفادة من هذه البحبوحة املالية يف
حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر؟

الشكل ( .)4-2تطور أسعار النفط من  .2012-2000املصدر :املوقع الرمسي لألوبك.
 - 2تطور اجلباية البرتولية يف اجلزائر:
من خالل حتليل معطيات اجلدول ( )5-2نالحظ تطور
اجلباية البرتولية اجلزائرية من عام  2000إىل  2009لتبلغ

 1927مليار دينار وبعدها نشهد اخنفاضاً يف اجلباية البرتولية
عام  2010لتصل إىل  1501.7مليار دينار.

اجلدول ( .)5-2تطور اجلباية البرتولية يف اجلزائر (مليار دينار) .املصدر :قانون املالية التكميلي .2011
السنوات
اجلباية
البرتولية
22

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

720

840,6

916,4

836,1

862,2

809

916

973

1715,4

1927

1501,7

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...
التطور الكبري يف نسبة الواردات اجلزائرية من عام .2010-2000

 - 3تطور الصادرات والواردات اجلزائرية:

لتصل يف حدود  40مليار دوالر .وهو رقم خميف جدا ،وجيعل
االقتصاد اجلزائري مهدداً باالنهيار يف أي حلظة زمنية مع
اخنفاض أسعار البرتول يف العامل ،أو حصول أي أزمة دولية ،أو
ظهور مواد بديلة للنفط على املستوى البعيد.

من خالل حتليل معطيات الشكل ( )5-2جند تطور نسبة
الصادرات اجلزائرية الكلية من عام  2000إىل  2008لتصل
إىل حدود  80مليار دوالر .لتنخفض بعد ذلك يف عام  2009إىل
مستوى  45مليار دوالر ،بسبب األزمة املالية العاملية اليت أدت إىل
اخنفاض أسعار البرتول ،أما األمر الذي يقودنا إىل التساؤل فهو

الشكل ( .)5-2تطور الصادرات والواردات اجلزائرية خالل الفرتة  ،2010-2000الوحدة :مليار دوالر.
املصدر :وزارة املالية املديرية العامة للجمارك على املوقع الرمسي http://www.douane.gov.dz
 - 4العالقة بني الصادرات اجلزائرية الكلية والصادرات النفطية
خالل الفرتة :2010-2000
من خالل حتليل معطيات اجلدول ( )6-2نالحظ تطور
نسبة الصادرات النفطية إىل الصادرات الكلية يف اجلزائر ،حيث
بلغت النسبة  % 97.22سنة  ،2000ويف سنة  2010بلغت

اجلدول ( .)6-2نسبة الصادرات النفطية إىل الصادرات الكلية اجلزائرية خالل الفرتة .2010-2000
السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

النسبة %

97,22

96,61

96,31

97,54

97,47

98,03

97,83

97,79

97,56

97,64

97,33

املصدر :وزارة املالية املديرية العامة للجمارك على املوقع الرمسي.http://www.douane.gov.dz :
 - 5العالقة بني اجلباية البرتولية ومعدالت النمو االقتصادي
اجلزائري وأسعار النفط:
من خالل التحليل نالحظ تصاعداً متزامناً بني النمو
االقتصادي احلقيقي للجزائر واجلباية البرتولية بني عامي

 2011-2000وكذلك نالحظ أن النمو االقتصادي يف اجلزائر
شهد اخنفاضاً يف عام  2008ليصل إىل  . % 1.81ليشهد بعدها
االقتصاد اجلزائري حتسناً ملحوظاً يف الناتج (النمو االقتصادي)
بسبب ارتفاع أسعار النفط الدولية.

اجلدول ( .)7-2أثر اجلباية البرتولية على النمو االقتصادي يف اجلزائر.
السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

اجلباية البرتولية

720

840,6

916,4

836,1

862,2

809

916

973

1715,4

1927

1501,7
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النسبة  .% 97.33واملالحظ هيمنة نسبة الصادرات النفطية
على الصادرات الكلية يف اجلزائر ،وهو ما يفسر أن االقتصاد
اجلزائري هو اقتصاد ريعي  .% 100وعليه نستنج أن االقتصاد
اجلزائري هش ومعتمد يف منوه على األسعار الدولية اليت حتدد
اإليرادات النفطية.

زرزار العياشي و مداحي حممد

النمو االقتصادي
احلقيقي ()%

5,1

التضخم ()%

2,1

4

6,8

5,2

4,8

4,2

1,4

2,6

3,6

2,7

2,7

1,81

3,2

2,4

3,6

5,74

3,91

الشكل ( .)6-2أثر اجلباية البرتولية على النمو االقتصادي يف اجلزائر.
 - 6مساهمة اإليرادات النفطية يف الناتج احمللي اإلمجالي:
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اجلدول ( .)8-2مساهمة اإليرادات النفطية يف الناتج احمللي اإلمجالي للجزائر .دوالر أمريكي.
السنوات:
اإليرادات النفطية 610
pib
مساهمة ()%
السنوات:
اإليرادات النفطية 610
pib
مساهمة ()%

2000

2001

2002

2003

2004

21419

14848

18091

23939

31302

54790058957

55180990396

57053038888

68018606041

85013944728

39,09

26,91

31,71

35,19

36,82

2005

2006

2007

2008

2009

45094

53429

58831

77361

44128

1,17E+11

1,36E+11

1,71E+11

1,41E+11

1,59E+11

45,60

43,32

45,24

31,39

34,83

املصدر :املوقع الرمسي لألوبك ووزارة املالية املديرية العامة للجمارك على املوقع الرمسي.http://www.douane.gov.dz .

نالحظ أن اإلي رادات النفطية تساهم بنسبة كبرية
يف الناتج احمللي اإلمجالي ،وهذه املساهمة تتأثر بأسعار
النفط العاملية فعندما يزيد السعر وتزيد كمية الصادرات
النفطية تزيد نسبة املساهمة وبالتالي يزيد الناتج احمللي،
لكن التخوف الكبري يكون عند حدوث العكس فعندما

تنخفض اإلي رادات النفطية لسبب من األسباب تكون الكارثة
بالنسبة للناتج احمللي اإلجمالي ،وهذا راجع ألن مساهمة
القطاعات األخرى يف الناتج احمللي اإلمجالي ضئيلة جدا ،وهو ما
سنشاهده يف األشكال واجلداول اآلتية.

اجلدول ( .)9-2القيمة املضافة لقطاع الزراعة خالل الفرتة .2009-1999
السنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

القيمة املضافة
لقطاع الزراعة %

12,20

8,88

10,41

10,00

10,49

10,19

8,22

7,99

8,03

6,92

11,73

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات البنك الدولي.
من خالل حتليل اجلدول ( )9-2نالحظ تذبذباً يف تطور
القيمة املضافة لقطاع الزراعة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي
24

يف اجلزائر خالل الفرتة  .2009-1999حيث بلغت يف عام 2009
نسبة  % 11.73وقد اخنفضت مقارنة بعام  1999اليت بلغت

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...
املستمر هلذا القطاع الذي يعترب من القطاعات األساسية لتطور

 .% 12.20ونتأسف هلذا االخنفاض إذ يف حني تعمل الدول

االقتصاد الوطين وحتقيق االكتفاء الذاتي.

جاهدة على الرفع من هذه النسبة فإن اجلزائر تشهد االخنفاض

اجلدول ( .)10-2القيمة املضافة لقطاع الصناعة خالل الفرتة .2009-1999
السنوات
القيمة املضافة لقطاع
9,17
التصنيع %

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

7,46

7,90

7,82

7,10

6,49

5,94

5,54

5,28

4,63

6,07

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات البنك الدولي.
نالحظ أن نسبة املساهمة ضئيلة جدا يف القطاع الصناعي.
 - 7تطور امليزان التجاري اجلزائري:
اجلدول ( .)11-2تطور امليزان التجاري اجلزائري خالل الفرتة .2010-2000
السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

الواردات

9173

9940

12009

13534

18308

20357

21456

27631

39479

39294

40473

الصادرات

22031

19132

18825

24612

32083

46001

54613

60163

79298

45194

57053

امليزان التجاري

12858

9192

6816

11078

13775

25644

33157

32532

39819

5900

16580

الرسوم ()%

240

192

157

182

175

226

255

218

201

115

141

املصدر :وزارة املالية املديرية العامة للجمارك على املوقع الرمسي http://www.douane.gov.dz

نالحظ أن امليزان التجاري دائما موجب وهذا رغم تزايد
الواردات ،وهذا اإلجياب راجع لتزايد الصادرات حيث إن
النصيب األكرب يف هذه األخرية هو الصادرات النفطية.

من سنة  2000إىل سنة  ،2005ليبلغ نسبة  ،% 3.63وبعدها

يبدأ بالرتاجع املستمر ليبلغ يف عام  2008نسبة % 0.85

خالل األزمة املالية العاملية ،وهو ما يفسر باخنفاض الناتج
احمللي اجلزائري ألنه اقتصاد كما أشرنا سابقا ريعي ،% 100

:2010
من خالل حتليل معطيات اجلدول ( )12-2جند تطور
نسبة منو نصيب الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجالي

اجلزائري يف التعايف لرتتفع نسبة منو نصيب الفرد إىل % 1.50

عام  ،2010هذا يعين أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي

مرتبط باإليرادات النفطية ،وهو ما جيعلنا نتساءل عن حقيقة

التنمية يف اجلزائر؟

اجلدول ( .)12-2نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي خالل الفرتة .2010-2000
السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

النسبة %

0,74

1,12

3,17

5,32

3,63

3,53

0,46

1,44

0,85

0,57

1,50

املصدر :البنك الدولي لإلحصائيات.
 - 9نصيب الفرد اجلزائري من اإلنفاق على الرعاية الصحية
كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي:
من خالل حتليل معطيات الشكل ( )8-2جند التطور

املستمر لإلنفاق احلكومي اجلزائري على الرعايا الصحية يف
اجلزائر كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي ،إذ تطورت النسبة

من  % 3.4عام  2000إىل  % 6.0عام  ،2010ولكننا ميكننا
القول أن هذه النسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدول املتقدمة ،وحتى

دول اخلليج العربي املعتمدة بشكل كبري على االقتصاد الريعي

كذلك ،وعليه فإن االقتصاد الريعي اجلزائري مل يساهم يف
حتقيق أحد أهم حماور التنمية البشرية وهو وبالتالي مل يساهم
يف حتقيق التنمية املستدامة.
ومن خالل حتليل معطيات الشكل ( )9-2جند أن
نسبة السكان الذين مل تتوفر لديهم مرافق صحية تبلغ % 5
يف احلدود ،وهي نسبة جيب على السلطات اجلزائرية العمل
على ختفيضها .حتى يتمتع اجملتمع والفرد اجلزائري بالراحة
والعيش بالرفاهية .يف ظل البحبوحة املالية الكبرية يف اجلزائر
25
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 - 8نصيب الفرد من إمجالي الناتج احمللي خالل الفرتة -2000

وبتحسن أسعار النفط العاملية يف األسواق الدولية بدأ االقتصاد

زرزار العياشي و مداحي حممد
واليت بلغت  203مليار دوالر عام .2012

اآلن نقول إنه بالرغم مما حققته اجلزائر من اجيابيات
يعود الفضل فيها إىل العوائد النفطية فقط ،فإن اجلزائر
تبقى بعيدة جدا عن التنمية احلقيقية فما حصل هو جمرد

حتسن طفيف جدا فقط مقارنة بكونها دولة تزخر مبوارد
هائلة ،فهي مازالت دولة سائرة يف طريق النمو بعيدة عن
درجة التقدم املطلوب ،ونقول رمبا يعود هذا إىل ما يعرف
مبصطلح لعنة املوارد.

الشكل ( .)8-2نصيب الفرد اجلزائري من اإلنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي(.)%
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املصدر :البنك الدولي لإلحصائيات.

الشكل ( .)9-2مرافق الصرف الصحي .املصدر :البنك الدولي لإلحصائيات.

احملور الثالث :فعالية االستثمار يف الطاقات املتجددة يف إحداث التنمية االقتصادية يف اجلزائر.
رغم أن الثروة البرتولية تعترب املصدر األول للطاقة يف
أغلب جماالت التنمية فإن بعض املؤش رات توحي بتقادم هذا
املصدر اهلام من الطاقة من ناحيتني:
األوىل :تهديد بالفناء :حيث إن اإلحصائيات األخرية
تبني بأن معظم الدول املصنعة على وشك استنزاف مواردها
البرتولية ،وأنها ستصل قريبا إىل ذروة اإلنتاج البرتولي،
26

ويليها بعد ذلك اخنفاض يف اإلنتاج ،ليس من طرف املنتجني
ولكنه اخنفاض طبيعي للمورد لبدء تالشي الرصيد وهذا
طبعا بغض النظر عن وجود اكتشافات جديدة واليت تعد
احتماالتها ضئيلة ،ومن الطبيعي أن استخدام البرتول
بالنحو احلالي سيعجل يف نفاده .وأن اختاذ سياسات الرتشيد
والعقلنة يف اإلنتاج واالستهالك من شأنها أن تطيل عمر

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...

االحتياطي املتبقي لسنوات إضافية.

الثانية :تتعلق بتلويثه للبيئة عند حرقه ،حيث سبب

استخدامه املفرط يف مجيع اجملاالت انبعاث غاز ثاني

أكسيد الكربون ،وأكسيد النيرتوجني ،وأكسيد الكربيت،

باإلضافة إىل األخبرة املتولدة عند تصنيعه بكميات تفوق
القدرة االستيعابية الطبيعية هلذه امللوثات واملسببة لتلوث

اهلواء وسخونة األرض وتغري املناخ [.]19

ولعل هذه اإلنذارات كافية وحمفزة للبحث عن موارد

بديلة للطاقة البرتولية حيث التنوع يف مدخالت الطاقة
أصبح أم را ضروريا وملحا للحفاظ على التوازن البيئي أوال

ثم احلفاظ على الثروة البرتولية املهددة بالفناء وحماولة
استدامة االنتفاع بها ،مع العلم أن مكانة البرتول ستبقى
يف الصدارة مكونة اجلزء األكرب من مصادر الطاقة ولذلك

وتفاديا حلدوث أزمة تدهور الطاقة البرتولية ومحاية البيئة
وتوازنها هناك العديد من الطاقات البديلة اليت ميكن

استغالهلا من طرف الدول العربية عموما ومنها اجلزائ ر.

يقصد بالطاقات املتجددة تلك الطاقات اليت يتكرر

وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي ودوري ،مبعنى أنها

الطاقة املستمدة من املوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ال

ميكن أن تنفد ،كما تعرف الطاقة البديلة بأنها الطاقة اليت

تولد من مصدر طبيعي ال ينضب ،وهو متوفر بسهولة ويف

أوال :واق��ع الطاقات املتجددة يف اجل��زائ��ر :تتميز
اجلزائر مبيزة أساسية راجعة ملوقعها وقدراتها
الطاقوية:
 - 1الطاقة الشمسية :تعترب الطاقة الشمسية من

الطاقات املتجددة النظيفة اليت ال تنضب ما دامت الشمس
موجودة كما أن مجيع مصادر الطاقة املوجودة على األرض

قد نشأت أوال من الطاقة الشمسية ،وهذه الطاقة ميكن
حتويلها بطرق مباشرة أو غري مباشرة إىل ح رارة وبرودة
وكهرباء وقوة حمكمة.

لقد بدأت اجلهود األوىل الستغالل الطاقة الشمسية يف

اجلزائر مع إنشاء حمافظة الطاقات اجلديدة يف الثمانينيات
واعتماد خمطط اجلنوب سنة  ،1988مع جتهيز املدن

الكربى بتجهيزات لتطوير الطاقة الشمسية ،وإجناز حمطة
ملوكة بأدرار بقدرة  100كيلوواط لتزويد  1000نسمة
يف  20قرية ،كما مت توسيع نطاق نشاط مركز بوزريعة

وإنشاء وحدة إلنتاج اخلاليا الشمسية ووحدة لتطوير تقنية

السيلسيوم بهذا املركز الذي كان حيوي أحد أكرب أفران
الطاقة الشمسية ،ورغم الرتسانة القانونية املعتمدة ما بني

 1999-2001فال زال نصيب الطاقة الشمسية حمدودا

باجلزائر.
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كل مكان على سطح الكرة األرضية وميكن حتويله بسهولة

إىل طاقة .ومن بني هذه الطاقات املتجددة ما يلي [:]20

اجلدول ( .)1-3توزيع الطاقة الشمسية يف اجلزائر.

املناطق
مساحة

معدل مدة إشراق الشمس
(ساعات/سنة)
معدل الطاقة املتحصل عليها
(كيلوواط ساعة /سنة)

منطقة ساحلية

هضاب عليا

صح راء

2650

3000

3500

1700

1900

2650

04

10

86

املصدر :وزارة الطاقة واملناجم« :دليل الطاقات املتجددة»،اجلزائر ،طبعة  ،2007ص.39:

أثبتت تقانة التحويل الكهرومشسي كفاءتها نظ راً

يف منطقة حوض البحر املتوسط [:]22

لنضوجها ووفرة اإلشعاع الشمسي يف العامل ،وقد أثبتت

• • 169440ت ريا واط ساعي/السنة.

التجارب احمللية يف هذه التقانة ،أن هناك إمكانية كبرية
لالستفادة منها يف أنظمة الضخ والري وأنظمة االتصاالت
[.]21
وتعترب القدرة الشمسية األهم يف اجلزائ ر ،بل هي األهم

• • 5000مرة االستهالك اجلزائري من الكهرباء.
• • 60مرة استهالك دول أوروبا اخلمسة عشر ()15
املقدرة بـ  3000ت ريا واط ساعة/السنة.

 - 2طاقة الرياح :يعترب هذا املورد الطاقوي متغ رياً من

مكان آلخر نتيجة الطبوغ رافيا واملناخ املتنوع،حبيث تنقسم
27
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اجلزائر إىل منطقتني جغ رافيتني هما :املنطقة الشمالية

درجة مئوية ،وأكثر املنبع حرارة هو منبع املسخوطني 96

واملنطقة اجلنوبية،هذه األخرية تتميز بسرعة رياح كبرية

درجة مئوية ،وهذه الينابيع الطبيعية اليت هي على العموم

خاصة يف اجلنوب الغربي بسرعة تزيد عن  4م/ث وتتجاوز
قيمة  6م/ث فى منطقة أدرار.

تسربات خلزانات موجودة يف باطن األرض تدفق لوحدها
أكثر من 2م /ث من املاء احلار .وهي جزء صغري فقط مما
3

 - 3الطاقة املائية هي الطاقة املستمدة من حركة املياه
واليت ال ميكن أن تنفد ،مبعنى االستفادة من حركة املياه
ألغراض مفيدة ،والطاقة املائية يف اجلزائر هي استطاعة ضعيفة،
ويرجع ذلك إىل العدد غري الكايف ملواقع الري ،وإىل عدم استغالل
مواقع الري املوجودة ،ولإلشارة فإنه خالل  2005مت إعادة تأهيل
احملطة الكهرومائية بزماية لوالية جيجل بقدرة  100ميغاوات.

 - 4بالنسبة للطاقة اجلوفية :يتمثل مبدأ احلرارة
اجلوفية يف استخراج الطاقة املوجودة يف الرتبة الستعماهلا
يف شكل تدفئة أو كهرباء .حيث ترتفع احلرارة أساسا من
سطح األرض حنو باطنها وارتفاع درجة احلرارة يتغري حسب
العمق.
 - 5طاقة احلرارة اجلوفية يف اجلزائر :يشكل كلس
اجلوارسي يف الشمال اجلزائري احتياطيا هاما حلرارة
األرض اجلوفية ،ويؤدي إىل وجود أكثر من  200منبع

حتويه اخلزانات.
و يوجد أكثر من  200مصدر ساخن مشال اجلزائر
،حيث تفوق حرارة حوالي ثلثي هذه املصادر أكثر من 45

درجة مئوية لتبلغ  98درجة مئوية يف محام املسخوطني
بوالية قاملة ،و 118درجة مئوية يف عني وملان و 119درجة
مئوية يف بسكرة.
ثالثا :حصيلة استغالل تكنولوجيا الطاقة املتجددة :يف
إطار التعاون والبحث واالجناز الذي قام به فريق املهندسني
واملختصني يف جمال الطاقة املتجددة اليت تتصف باالستدامة
واملساهمة الفعالة يف امليزانية الوطنية للطاقة يف املستقبل،
واليت تعوض الطاقة التقليدية بإتباع سياسة معينة ،وهذه
السياسة املتبعة جيب أن تغطي االحتياجات االقتصادية
واالجتماعية للسكان من جراء استخدام الطاقة الشمسية،
باإلضافة إىل طاقة الرياح ،وسنوضح من خالل اجلدول

مياه معدنية حارة ،واقعة أساسا يف املناطق مشال شرق غرب

التالي توزيع استطاعة الطاقة يف اجلزائر حسب املناطق

البالد ،وتوجد الينابيع يف درجة حرارة غالبا ما تزيد عن 40

واملصادر.

اجلدول ( .)2-3توزيع استطاعة الطاقة يف اجلزائر حسب املناطق واملصادر.
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تطبيقات

تزويد بالكهرباء
ضخ
إنارة عمومية
اتصاالت
أخرى
اجملموع

االستطاعة (كيلوواط كريت)
1353
288
48
498
166
( 2280مصدر مشسي)
( 73مصدر رحيي)
2353

املصدر :وزارة الطاقة واملناجم« :مرجع سابق» ،ص ص.54-53:

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  % 57وجهت

املورد الرحيي  % 3وهذا ناتج عن ميزات موقع اجلزائر وما هلا

للتزويد بالكهرباء و % 21لالتصاالت ،أما عمليات ضخ املياه

من ثروة مشسية هائلة ،باألخص فى املناطق الصحراوية .إذ

فقد بلغت االستطاعة املوجهة هلا  288كيلوواط ساعي أي

مسحت هذه امليزة خالل العشرية األخرية بتنمية تكنولوجيات

بنسبة  % 12ومل حتظ مشاريع اإلنارة العمومية وجماالت

الطاقة الشمسية الفوتوفولطية ووسائلها التطبيقية يف

أخرى إال بنسبة  % 09من جمموع االستطاعة.

اإلنتاج القليل لتوفري الكهرباء ،ويظهر أساسا يف الربنامج

وهلذه االستطاعة موردان أساسا فقد بلغت  % 97من

اخلاص بإيصال الكهرباء اىل  18قرية نائية يف اجلنوب ذات

االستطاعة املتأتية من مورد مشسي ،بينما ال تتعدى مساهمة

املعيشة القاسية والبعد عن الشبكة ،حبيث يصعب إيصال
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أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...

الكهرباء هلا بالوسائل التقليدية ،كالبرتول وهذه القرى
املعنية موجودة يف واليات اجلنوب (تندوف ،متنراست ،أدرار،
إليزي) [.]23
رابعا :آفاق استغالل الطاقة املتجددة يف اجلزائ ر :أطلقت
اجلزائر برناجما طموحاً لتطوير الطاقة املتجددة والفاعلية
الطاقوية وتستند رؤية احلكومة اجلزائرية على اس رتاتيجية
تتمحور حول تثمني املوارد اليت ال تنضب مثل املوارد الشمسية
واستعماهلا لتنويع مصادر الطاقة.
 - 1الربنامج الوطين للطاقة املتجددة يف اجلزائر
 :2030-2011إن الربنامج يتمحور حول تأسيس قدرة ذات
أصول متجددة مقدرة حبوالي  22000ميجاوات وهذا خالل
الفرتة املمتدة ما بني  2030-2011منها  12000ميغاواط

موجهة لتغطية الطلب الوطين على الكهرباء و10000

ميغاواط للتصدير [.]24
ان الطاقات املتجددة توجد يف صميم السياسة الطاقوية
واالقتصادية للجزائر حتى سنة  2030وسيكون حوالي % 40
من انتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة الشمسية الكهروضوئية
واحلرارية واللتني ستكونان حمركاً لتطوير اقتصادي
مستدام من شانه التحفيز على منوذج جديد للنمو [.]25
لقد مت برجمة جمموعة من املشاريع املستقبلية
للطاقات املتجددة ،ولعل أهمها الربنامج الوطين للطاقة
املتجددة  ،2030-2011والشكالن املواليان يوضحان القدرات
احلالية واألهداف املسطرة يف سنة .2030

الشكل ( .)1-3أهداف الطاقة املتجددة .2030

املصدر:شهرزاد بوزيدي ،فوزي بن زيد ،نبذة عن الطاقة املتجددة ،اجلزائر .www.rcreee.org ، 2012
وإذا ما حتققت النتائج املرجوة فإنها ستؤثر على اإلنتاج
الوطين ،والشكل املوالي يبني توقعات لنسب تغلغل الطاقات
املتجددة يف اإلنتاج الوطين.
من خالل الشكل ميكننا مالحظة بأنه من سنة  2011حتى
سنة  2030سيكون ما نسبته  % 40من إنتاج الكهرباء املوجهة
لالستهالك الوطين من الطاقات املتجددة وهي نسبة مقسمة
حسب اجلدول (.)3-3

إن الربنامج يتمحور حول تأسيس قدرة ذات أصول متجددة
مقدرة حبوالي  22000ميغاواط خالل فرتة تنفيذه ،منها
12000ميجاواط موجهة لتغطية الطلب الوطين على الكهرباء
و 10000ميغاواط للتصدير.
الشكل  3-3يبني توقعات اإلنتاج الوطين من الطاقات املتجددة
حتى .2030

اجلدول ( .)3-3جدول ميثل نسب تزايد اإلنتاج حسب الفرتات.
الفرتة
تزايد نسبة اإلنتاج

2015-2011

2020-2015

2025-2020

2030-2025

%5

% 10

% 15

% 10

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات وزارة الطاقة واملناجم.
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الشكل ( .)2-3القدرات املركبة حاليا.

زرزار العياشي و مداحي حممد

أهم امل راحل اليت مير بها برنامج الطاقة املتجددة :يعرف
برنامج الطاقات املتجددة بامل راحل التالية [:]26

إمجالية حبوالي  2.600ميغاواط للسوق الوطين
واحتمال تصدير ما يقرب من  2.000ميغاواط.

•

•سنة  2013تأسيس قدرة إمجالية تقدر بـ  110ميغاواط.

•

•يف أفق  ،2015يتم تأسيس قدرة إمجالية تقارب 650

• •من اآلن وإىل غاية سنة  2030من املرتقب تأسيس
قدرة تقدر حبوالي  12.000ميغاواط للسوق الوطين
ومن احملتمل تصدير ما يقرب من  10.000ميغاواط.

ميغاواط.

• •من اآلن وإىل غاية سنة  ،2020ينتظر تأسيس قدرة
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الشكل ( .)3-3تغلغل الطاقات املتجددة يف اإلنتاج الوطين .املصدر :وزارة الطاقة واملناجم ،2011 ،ص.09:

الشكل ( .)4-3هيكلة حظرية اإلنتاج الوطين ألفاق  .2030املصدر :وزارة الطاقة واملناجم ،2011 ،ص .09
 - 2ويتكون برنامج تطوير الطاقات املتجددة من اخلمسة
فصول التالية [:]27
(ا) القدرات الواجب وضعها حسب جمال النشاط الطاقوي.
(ب) برنامج الفعالية الطاقوية.
(ج) القدرات الصناعية الواجب تطويرها ملرافقة الربنامج.
(د) البحث والتطوير.
(ه) اإلجراءات التحفيزية والتنظيمية.

يشتمل الربنامج من اآلن واىل غاية  2020على اجناز()60

30

حمطة مشسية كهر وضوئية ومشسية حرارية وحقول لطاقة
الرياح وحمطات خمتلطة ،ويكون اجناز مشاريع الطاقات املتجددة
إلنتاج الكهرباء املخصصة للسوق الوطنية على ثالث مراحل:

• •املرحلة األوىل :ما بني  2011و  ،2013وختصص الجناز
املشاريع الريادية (النموذجية) الختبار خمتلف
التكنولوجيات املتوفرة.
• •املرحلة الثانية :ما بني  2014و  ،2015سوف تتميز

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...

باملباشرة يف نشر الربنامج.
• •املرحلة األخرية ،ما بني  2016و  2020وسوف تكون
خاصة بالنشر على املستوى الواسع.
يتمثل برنامج الفعلية الطاقوية أساسا يف اجناز األعمال
اآلتية:

املنتجة:
ا  -طاقة الرياح :هناك مشروع حتت اإلنشاء يتمثل يف مزرعة
كابريتني للرياح -مدينة أدرار ،قدرته اإلنتاجية  10.2ميغاواط،
املؤسسة املطورة سونلغاز.
أما بالنسبة للمشروع املخطط إلنشائه:

• •يف خنشلة ،قدرته اإلنتاجية  20ميغاواط ،املطور له
القطاع العام؛

• •حتسني العزل احل راري للمباني.
• •تطوير سخان املاء الشمسي.
• •تعميم استعمال املصابيح ذات االستهالك املنخفض.
• •استبدال كلي جملموعة املصابيح الزئبقية مبصابيح
تشتغل بالصوديوم.
• •ترقية غاز البرتول املميع/الغاز الطبيعي الوقود.
• •ترقية التوليد املشرتك للطاقة.
• •التحويل إن أمكن إىل الدورة املدجمة حملطات التوليد
الكهربائية.
• •اجناز مشاريع تكييف اهلواء بالطاقة الشمسية.
• •حتليه املياه املاحلة.
 - 3ملخص الربنامج حسب كل نوع من أنواع الطاقة

• •مشروع نعمة ،قدرته اإلنتاجية  20ميغاواط ،املطور
له القطاع العام؛
• •باإلضافة إىل مشروع آخر غري حمدد طاقته اإلنتاجية
 170ميغاواط.
يرتقب برنامج الطاقة املتجددة يف املرحلة األوىل املمتدة
ما بني  2011إىل غاية نهاية  2013تأسيس أول مزرعة
هوائية بقدرة تبلغ  10ميغاواط بإدرار ،وإجناز ما بني الفرتة
 2014و  2015مزرعتني هوائيتني تقدر طاقة كل منهما ب
 20ميغاواط ،وسوف يشرع يف إجراء دراسات لتحديد املواقع
املالئمة الجناز مشاريع أخرى يف الفرتة املمتدة ما بني 2016
و  2030بقدرة تبلغ  1700ميغاواط [ .]28للتفصيل أكثر
انظر اجلدول رقم ( ،)07وميكننا تلخيص ما سبق يف الشكل
املوالي.

التاريخ املستهدف /نوع الطاقة
2013
2015
2020
2030

طاقة الرياح
10
50
270
2000

اخلاليا الفوتوفولطية
6
182
831
2800

الطاقة الشمسية
25
325
1500
7200

اإلمجالي
41
557
2601
12000

املصدر :شهرزاد بوزيدي ،فوزي بن زيد ،نبذة عن الطاقة املتجددة ،اجلزائر .www.rcreee.org 2012

ب  -الطاقة الشمسية املركزة( :الطاقة الشمسية
احلرارية) :تعتزم اجلزائر تثمني إمكانياتها من الطاقة
الشمسية اليت تعترب من بني أهم البدائل الطاقوية النظيفة
يف العامل ،بالشروع يف اجناز مشاريع هامة يف الطاقة الشمسية
احلرارية ،حيث سيتم الشروع يف اجناز مشروعني منوذجيني
حملطتني حراريتني ذواتي تركيز مع التخزين بقدرة
إمجالية قدرها حوالي  150ميغاواط لكل واحدة ،ويضاف
هذان املشروعان إىل احملطة املختلطة حباسي الرمل ذات
القدرة اإلنتاجية  150ميغاواط منها  25ميغاواط من الطاقة

الشمسية.
يف املرحلة املمتدة ما بني  2016و  2020سيتم إنشاء
وتشغيل أربع حمطات مشسية حرارية مع ختزين بقدرة
إمجالية تبلغ حوالي  1200ميغاواط ،ويتوقع يف برنامج
الفرتة املمتدة ما بني  2021و  2030إنشاء قدرة تبلغ حوالي
 500ميغاواط يف السنة وهذا إىل غاية  2023ثم 600
ميغاواط إىل غاية سنة .]29[ 2030
هناك عدة مشاريع مسطرة هي [:]30
• •املشروع األول SSP :حاسي الرمل ،القدرة اإلنتاجية
31
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اجلدول ( .)4-3اإلجنازات املتوقعة من خالل الربنامج الوطين للطاقة املتجددة .2030-2011

زرزار العياشي و مداحي حممد

 25ميغاواط ،املطور القطاع العام ( ،)NEALقائم
منذ .2011

للكهرباء ،العدد ثامن عشر ،2012 ،ص.64 :

•

•املشروع الثاني SSP :املغ ري ،القدرة اإلنتاجية 80

•

•املشروع الثالث SSP :نعمة ،القدرة اإلنتاجية 70

ميغاواط.

ميغاواط.

ج -الطاقة الشمسية الكهروضوئية :تستند االسرتاتيجية
الطاقوية للجزائر على التسريع يف تطوير الطاقة الشمسية،
فاحلكومة ختطط إلطالق عدة مشاريع بقدرة كاملة تبلغ
 800ميغاواط من سنة  2011إىل غاية سنة  ،2020وكذا
إجناز مشاريع أخرى ذات قدرة  200ميغاواط يف الفرتة املمتدة

• •املشروع ال رابع SSP :حاسي الرمل ،القدرة اإلنتاجية
 70ميغاواط.

•

دورية متخصصة صادرة عن األمانة العامة لالحتاد العربي

•املشروع اخلامس :العويد ،القدرة اإلنتاجية 150

ميغاواط.

بني  2021إىل غاية .2030
كما أعلن جممع سونلغاز انطالق مشروع مصنع اللوحات
الكهروضوئية بفرع الرويبة لإلنارة الذي تبلغ قدرته اإلنتاجية
 120ميغاواط [ ،]31والشكل املوالي يوضح ذلك أكثر.
الطاقة الشمسية ()PV

ميكننا ترمجة ما سبق يف الشكل املوالي:
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الشكل رقم ( .)5-3نسب مشروع طاقة الرياح املنتظرة من
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مشروع الطاقة املتجددة .2030-2011

دورية متخصصة صادرة عن األمانة العامة لالحتاد العربي

للكهرباء ،العدد الثامن عشر  ،2012،ص.64 :
الطاقة الشمسية ()CSP
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من مشروع الطاقة املتجددة .2030-2011

املصدر :االحتاد العربي للكهرباء ،كهرباء العرب ،جملة
للكهرباء ،العدد ثامن عشر ،2012 ،ص.64 :

اخلامتة

25

التنمية االقتصادية ،حبيث يعترب الركيزة األساسية
االقتصادية للبالد بفضل املوارد اهلامة من احملروقات اليت
يزخر بها القطاع املنجمي ،مما سيدفعنا إىل تسمية االقتصاد
الوطين باالقتصاد الريعي ،إذ يشكل قطاع احملروقات أهم مورد

2000

لالقتصاد اجلزائري من حيث التمويل.

1000
0

2011

الشكل ( .)6-3نسب مشروع الطاقة الشمسية ()CSP

32

الشكل ( .)7-3نسب مشروع الطاقة الشمسية (  )pvاملنتظرة

4000
3000

2030

2011

الزال قطاع الطاقة يف اجلزائر يلعب دورا رئيسيا يف
8000

2025

0

دورية متخصصة صادرة عن األمانة العامة لالحتاد العربي

املصدر:االحتاد العربي للكهرباء ،كهرباء العرب ،جملة
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نتائج الدراسة :من خالل هذه الدراسة متكنا من اخلروج
جبملة من النتائج ،نوردها فيما يلي:
• •البرتول سلعة تتميز بصفة النفادية والنضوب،

املنتظرة من مشروع الطاقة املتجددة .2030-2011

والتجانس والتنوع ،والطبيعة الدولية والكثافة

املصدر :االحتاد العربي للكهرباء ،كهرباء العرب ،جملة

ال رأمسالية يف كل مرحلة من م راحل الصناعة

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...

البرتولية.

النفط خالل السنوات األخرية.

• •لقد بينت اإلمكانات البرتولية اجلزائرية ،وخاصة ما

• •العوائد النفطية احلالية مل حتقق التنمية
االقتصادية املنشودة منها ،هذا إضافة إىل خطر أن

يتعلق باملوقع اجلغ رايف وجودة البرتول ،وحجم

احملروقات من املوارد الناضبة ،فإذا بقي احلال على ما

االحتياطيات من الغاز والبرتول ،أن اجلزائر يف موقع

هو عليه فإن االقتصاد سينهار مع نضوب هذه املوارد.

تنافسي جيد مقارنة بالدول املصدرة للبرتول األخرى.
• •الصادرات النفطية متثل نسبة مهمة جدا قدرت يف
املتوسط بـ % 97

• •من بني إمكانيات اجلزائر للتخفيف من التبعية
النفطية هو االعتماد على الطاقات املتجددة بدل

خالل سنوات الدراسة

الطاقات الناضبة.

من  2011-2000ومل تستطع اجلزائر بالرغم من
كل الفوائض املالية اهلائلة تنويع صادراتها.
• •يعتمد الناتج احمللي اإلمجالي اجلزائري يف منوه على

املراجع
[[ [1كتوش عاشور ،الغاز الطبيعي يف اجلزائر وأثره على

تطور أسعار النفط الدولية ،وهو ما الحظناه من

االقتصاد الوطين ،رسالة دكتوراه ،جامعة اجلزائ ر،

خالل الدراسة التحليلية.

 ،2004/2003ص.11:

• •شهدت اجلزائر اخنفاضاً حاداً جدا يف مساهمة قطاع

الزراعة يف القيمة املضافة خالل السنوات -2000
 .20111وهو ما يعترب من أكرب املشاكل اليت تعرض

هلا االقتصاد اجلزائري.
• •شهدت اجلزائر يف السنوات األخرية اخنفاضاً يف
معدالت البطالة من  ،2011-2000ولكن يبقى

التساؤل املهم هل حقيقة اجلزائر استطاعت خلق
• •من أهم األسباب الكامنة وراء لعنة املوارد اليت تتميز
بها الدول اليت متتلك املوارد الناضبة مثل البرتول

خاصة يف الدول النامية هي نقص فرص العمل و
صدمة األسعار ونضوب املوارد.
• •نقول إنه بالرغم مما حققته اجلزائر من إجيابيات
يعود الفضل فيها إىل العوائد النفطية فقط ،فإن

اجلزائر تبقى بعيدة جدا عن التنمية احلقيقية فما
حصل هو جمرد حتسن طفيف جدا فقط مقارنة
بكونها دولة تزخر مبوارد هائلة ،فهي مازالت دولة
سائرة يف طريق النمو بعيدة عن درجة التقدم
املطلوب ،ونقول رمبا يعود هذا إىل ما يعرف مبصطلح
لعنة املوارد.
• •يف األخري ميكننا القول إن اجلزائر مل حتسن استغالل
عوائدها النفطية اهلائلة على الرغم من ارتفاع أسعار

مص ر ،2001 ،ص.10 :
an

;economic

,Resource

Randall

[3]-Alan

economic approach to natural resource and
environmental,john Wiley & Sons Inc, USA
,1987, pp:1821-.

[[ [4عيسى مقليد ،قطاع احملروقات اجلزائرية يف ظل التحوالت
االقتصادية ،مذكرة ماجست ري ،كلية العلوم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري ،اقتصاد التنمية ،جامعة باتنة،
 ،2008/2007ص.13 :
L’économie

,

MEDFOUNI

Abdelhamid

[5]-

industrielle dans la filière gaz naturel dans
présentée

sous-développés,Thèse

pays

les

pour l’obtention du diplôme de Doctorat
d’état es sciences économiques, Université de
Constantine, 2002, P: 7.

[[ [6محد أزهر السماك ،اقتصاديات النفط ،الطبعة األوىل،
مؤسسة دار الكتب ،1981 ،ص.11:
[[ [7قويدري قوشيح بومجعة« :انعكاسات تقلبات البرتول على
التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر» ،ماجستري غري
منشورة ،دفعة  ،2009-2008ص.2 :
[[ [8حممد أمحد الدوري ،حماض رات يف االقتصاد البرتولي،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائ ر ، 1983 ،ص.8 :
[[ [9اب راهيم طه عبد الوهاب ،حماسبة البرتول ،املكتبة العصرية،
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مناصب عمل حقيقية؟

[[ [2حممد فوزي أبو سعود ،املوارد واقتصادياتها ،الدار اجلامعية،

زرزار العياشي و مداحي حممد
مص ر ،2006 ،ص ،23-21 :بتصرف.
[ [1[1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلس رتاتيجية ،قطاع

[ [2[2علقمة مليكة وكتاف شافية ،االس رتاتيجية البديلة

النفط والغاز يف منطقة اخلليج اإلمكانات والقيود ،الطبعة

الستغالل الثروة البرتولية يف إطار قواعد التنمية

األوىل ،اإلمارات ،ص.234 :

املستدمية ،املؤمتر العلمي الدولي حول التنمية املستدامة

[11]-Jean Michel charpin, La notion Economique et

والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،كلية العلوم

la Notion fiscale de la valeur ajoutée. Revue de

االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس سطيف،

science financière. N° 2 avril . Juin 1973. p388

اجلزائ ر 08-07 ،أبريل  ،2008ص ص.16-12 :

[12]-Fernand Mattart. Finances et développement.
Une approche historique. Editions Cujas no 2.
paris1974.p129

[ [1[1مزارشي فتحية ،مداني حسيبة ،اس رتاتيجيات ترقية
الكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف االقتصاديات
العربية يف إطار ضوابط التنمية املستدامة ،مداخلة
مقدمة يف املؤمتر العلمي الدولي حول التنمية املستدامة
والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،جامعة سطيف8 ،
اجلزائ ر ،أبريل  ،2008ص ص.7-5 :

[ [1[1التقرير العربي االقتصادي املوحد لعام  ،2005ص.5 :
[ - [1[1الطيب داودي ،االبتكار كبديل إس رتاتيجي حيقق
التنمية املستدامة يف قطاع احملروقات عرض حالة مؤسسة
سوناط راك املؤمتر العلمي الدولي حول التنمية املستدامة
والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة املنعقد أيام 08

أبريل .2008
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ص ص.23،24 :

[ [1[1قويدري قوشيح بومجعة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص:
.36،37

[ [1[1سارة رياض جنم ،طلب الصني على النفط ..وماذا بعد؟،
منشور على املوقع ،شوهد بتاريخhttp:// .23/09/2013 :
www.alriyadh.com/2010/01/01/article486033.

.html
[ [1[1النشرة السنوية ملنظمة األوبك من  2000إىل 2012

متوفرة على املوقع الرمسي للمنظمة.
[ [1[1جناة النيش ،الطاقة والبيئة والتنمية املستدمية (آفاق
ومستجدات) ،املعهد العربي للتخطيط ،الكويت،1997 ،

34

[ [2[2آصف دياب وآخرون« :استش راف مستقبل العلم والتقانة
يف سورية حتى  ،« 2025التقرير الوطين االستش رايف
األساسي األول ملشروع «سورية  ،« 2025حمور التقانة،
بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة ،ص.60 :
[ [2[2وزارة الطاقة واملناجم« :دليل الطاقات املتجددة» ،طبعة
 ،2007ص.13:
[ [2[2للمزيد أكثر أنظر الشكل املوجود يف :املصدر :وزارة
الطاقة واملناجم« :املرجع السابق» ،ص .57 :
[ [2[2القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية ،مرجع
سابق ،ص  ،ص.100 ، 99 :

[ [2[2القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية،
مرجع سابق ،ص  ،ص.100 ، 99 :

[ [2[2القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية،
مرجع سابق ،ص  ،ص.100 ، 99 :

[ [2[2القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية ،مرجع
سابق ،ص  ،ص.100 ، 99 :

[ [2[2القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية،
مرجع سابق ،ص  ،ص.100 ، 99 :

[ [2[2القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية،
مرجع سابق ،ص  ،ص.100 ، 99 :

[ [3[3القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية،
مرجع سابق ،ص  ،ص.100 ، 99 :

[ [3[3القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية ،مرجع
سابق ،ص  ،ص.100 ، 99 :

