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 في انجزائر انطبقخ انخضراء  ودورهب في رحقيق انزًُيخ انًسزذايخ

       أًَىرجبانطبقخ انشًسيخ 

 

 سبيح فطيًخ جالو كريًخ ػبيري رضىاٌ

  

 انًهخص:

نحٚس ِغ ، جألن١ٍز  ج٢ٚٔس فٟ ٚذحٌهٛٛ٘ جٌّٓطىجِس جٌط١ّٕس ٌطكم١ك أْح١ْس ١ٍْٚس سٕظ١فجٌ أٚجٌهٍٟجء  جٌطحلحش ضؼطرٍ 

 ٍْؼس ِؿح١ٔس، ذحػطرحٌ٘ح جٌر١ثس جْطهىجَ ْٚٛء ِٚٛحوٌ جٌطحلس، جٌطر١ؼ١س ٌٍّٛجٌو جٌغ١ٍ ج١ٌٍٖى ٚال جٌؼمالٟٔ جالْطؼّحي

جٌّٛجٌو جاللطٛحو٠س وحْ الذى ِٓ ئ٠ؿحو قٍٛي جألٌذحـ، ٚأِحَ ِكىٚو٠س  ٌطؼظ١ُ ِٚٛىٌ ِؿٍو ٍْغ أّٔٙح ئ١ٌٙح ػٍٝ ٚجٌٕظٍ

 . جٌّٓطىجِس جٌط١ّٕس جٌطٟ ضٍؼد وٌٚ ُِٙ فٟ ضكم١ك جٌهٍٟجء ِفَٙٛ جٌطحلس ًٌٖٙ جٌّٗحوً ق١ع ظٍٙ

 جٌٓحقسجٌطٟ ٖٙىضٙح  جٌططٌٛجش جألن١ٍز ِغ ٚنحٚس جٌطحلس نىِحش ضٛجفٍ ذىْٚ جٌط١ّٕس ؾٛجٔد ِٓ ؾحٔد أٞ ضكم١ك ٠ّىٓ فال

 ٌٍطحلحش جٌّطُج٠ى النٙجالْط فٟ ئػحوز جٌٕظٍ ٌٍٞٚز ئٌٝ أوٜ ِح ًج٘ جٌّٕحل ٚضغ١١ٍ جٌرطٍٚي ئٔطحؼ ضٍجؾغِٓ  جٌى١ٌٚس

 ضإِٓ ٚجٌطٟ ٌٍر١ثس ٚٚى٠مس ِٚطؿىوز ٠حلحش ذى٠ٍس ػٓ ركعّٙط١ّٓ ٌٍجٌ وفغ ِح جً٘ ذحٌر١ثس ٙحضٍكم جٌطٟ ٚجألٍٞجٌ جٌطم١ٍى٠س

 جٌطحلس ١ٗضؼحٔ جًٌٞ جٌؼؿُ ضغطٟ جٌطٟ ٔظ١فس ٠حلس ح٘ح ذحػطرحٌٙذ طّحَ٘جال ضُج٠ى لىجٌهٍٟجء  فحٌطحلحش جٌمحوِس جألؾ١حي ِٓطمرً

. جٌم...جٌك١س جٌىطٍس، ج١ٌّحٖ ج٠ٌٍحـ، ج١ٌّٓٗس، وحٌطحلس ِٓطٍّزٚ وجتّس ٠ر١ؼ١س ِٛحوٌ ِٓ ٔحذؼس ذى٠ٍس ٠حلس حٌٙىٛٔ جٌطم١ٍى٠س

 .جٌطحلس ج١ٌّٓٗسجٌٟٛء ػٍٝ  ١ٚفٟ ذكػٕح ْٛف ٍٔٓ

 .جٌؿُجتٍ، جٌطحلس ج١ٌّٓٗس،  جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس جٌطحلس جٌٕظ١فس، جٌطحلس جٌهٍٟجء، انكهًبد انًفزبحيخ:

 . Jel :Q01, Q2, Q25 , Q56رصُيف 

 

Abstract: 

Green or clean energies are essential means of achieving sustainable development, especially 

in recent times, especially with the irrational and irrational use of natural and energy 

resources, and the misuse of the environment as a free commodity, and viewed as mere 

commodities and sources of glorification Profits, and in the face of limited economic 

resources, had to be solved by solutions to these problems as the concept of green energy, 

which plays an important role in achieving sustainable development, has emerged. 

No aspect of development can be achieved without the availability of energy services, 

especially with the recent developments in the international arena of the decline in oil 

production and the change of climate, which led to the need to reconsider the increased 

consumption of energy and the damage it causes to the environment. Those interested in 

searching for renewable and friendly energies that secure the future of future generations, 

green energies may be more interested in it as a clean energy that covers the deficit suffered 

by the energy of the conventional energy because it is a bad energy emanating from 

permanent and continuous natural sources such as solar energy, Rest, life, living mass... Etc. 

In our research, we will shed light on solar energy. 

Keywords: Green energy, clean energy, sustainable development, solar energy, Algeria. 

Classification Jel : Q01, Q2, Q25 , Q56. 

 

 انًقذيخ:

ْ  ضؼطرٍ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس جٌٙىف جألّْٝ ٌٍؼحٌُ جؾّغ، وٚالً ِٚإْٓحٍش ئل١ّ١ٍس ٚو١ٌٚس، ٚال  جٌطحلس ٟ٘  ٠هطٍف جغٕحْ ػٍٝ أ

جٌّكٍن جألْحْٟ ٚجٌؼٍٕٛ جٌفحػً ٌىً ّٔٛ ٚض١ّٕس، فٟٙ جٌؼٍٕٛ جألْحْٟ ٌىحفس ِؿحالش جاللطٛحو، وّح ال ٠غ١د ػٓ جقى 

  ْ ًّ جٌطحلس جٌّٓطهىِس فٟ جٌؼحٌُ جؾّغ ٟ٘ ٠حلس ضم١ٍى٠س ٚغ١ٍ ِٓطىجِس، فٟالً ػٓ أٔ   أ  ٙح ٍِٛغس ٌٍر١ثس، ٌّٚح وحٔص جٌط١ّٕسؾ

قّح٠س جٌر١ثس، ّٚٞحْ جالْطهىجَ جألِػً ٚجٌط٠َٛغ جٌؼحوي ٌٍّٛجٌو ذ١ٓ جٌؿ١ً جٌكحٌٟ  ٝجٌّٓطىجِس ضمَٛ فٟ جٌّمحَ جألٚي ػٍ
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ِػً ًٖ٘ جٌطحلس جٌطم١ٍى٠س ال ضّٓف ذطكم١ك ض١ّٕس ِٓطىجِس ػٍٝ ػىّ جٌطحلس جٌهٍٟجء  ٚذحألنٙ  ْ  اٚجألؾ١حي جٌالقمس، ف

  جٌطحلس ج١ٌّٓٗس.

 :اإلشكبنيخ

  ج١ٌّٓٗس فٟ جٌؿُجتٍ؟ ِٚح ِىٜ ِٓحّ٘طٙح فٟ ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ؟ جٌطحلسفٟ ِح ِىحٔس جْطػّحٌجش 

  : انذراسخ أهًيخ

ٌٍطحلس ١ّٖٓس  جٌّٟحفس ػٍٝ جٌم١ّس جٌٟٛء ٚض١١ٍٓ جٌّطٍٚقس، جإلٖىح١ٌس ػٍٝ جإلؾحذس ِكحٌٚطٗ فٟ جٌركع أ١ّ٘س ضىّٓ

 .جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٚوٌٚ٘ح فٟ ضكم١ك

 

 

 :انجحث يٍ انهذف

جٌطحلس  جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ِٓ نالي جالْطػّحٌ فٟ ِٛحوٌ ض١ّٕس فٟ جْطهال٘ ٚجلغ جٌىٌجْس ًٌٖٙ جألْحْٟ جٌٙىف ٠طّػً 

 ِٕحٚد ٚضٛف١ٍ جاللطٛحو٠س جٌطم١ٍى٠س، جٌط١ّٕس جٌطحلس ِٛحوٌ ػٍٝ جٌّكحفظس جٌر١ثس، فٟ قّح٠س ِٓطمرالً  ضٓحُ٘ قطٝ جٌّطؿىوز،

 ئٌٝ: جٌّٛٞٛع ضم١ُٓ  جإلٖىح١ٌس ضُ  ِؼحٌؿس ؾى٠ىز. ٚلٛى ٖغً

 .انطبقخ انخضراء وانطبقخ انشًسيخ حىل يفبهيى  :األول انًحىر

 نزًُيخ انًسزذايخانًحىر انثبَي: انزأصيم انُظري ا

 في انجزائر في رحقيق انزًُيخ انًسزذايخ انطبقخ انشًسيخدور انًحىر انثبنث: 

 .انخضراء وانطبقخ انشًسيخانطبقخ  حىل يفبهيى  :األول انًحىر

 انًزجذدح: انطبقخ يفهىو .1

طؿىوز، ًٌٌٚه  ِٛحوٌ ٠ر١ؼ١س جٌطحلس جٌهٍٟجء ٟ٘ ضٍه جٌطحلس جٌىٍٙذحت١س جٌطٟ ٠ُّىٕٕح جْطهالٚٙح ِٓ ح ُِ ًٟ ٠ُطٍك ػ١ٍٙح أ٠

  ْ طؿىوز، ٚذّٕحْرس جألّْحء، فأٗ ٠ُطٍك ػٍٝ جٌطحلس جٌهٍٟجء جُْ غحٌع ٚ٘ٛ جٌطحلس جٌٕظ١فس، ٚجٌكم١مس أ ُّ ًٖ٘  جُْ جٌطحلس جٌ

جألّْحء جٌػالغس ضُىْٛ فٟ جٌٕٙح٠س ٚٚفًح ٌٍىٍٙذحء جٌطٟ ٔكًٛ ػ١ٍٙح ِٓ ِٛحوٌ ٠ر١ؼ١س ِػً جٌّّٗ ٚج٠ٌٍحـ، ذىاًل ِٓ ضٍه 

  ػ١ٍٙح ِٓ ِٛحوٌ أنٍٜ غ١ٍ ٔظ١فس ِػً جٌفكُ ٚجٌرطٍٚي ٚجٌغحَ جٌطر١ؼٟ. جٌطٟ ٔكًٛ

ىز ِٓ ّّ ٓطَ ُّ جٌٛلٛو جالقفٌٛٞ   جٌّٛجٌو جٌطر١ؼ١س جٌطٟ ضطؿىو ذحْطٍّجٌ أٞ جٌّطٟ ال ضٕفً، ٚضهطٍف ؾ٠ًٍ٘ٛح ػٓ  ٟٚ٘ جٌطحلس جٌ

ٞحٌز أٚ  غحَجش   أٚ الش جٌٛلٛو ج٠ٌٕٚٛسجٌّفحػ  جًٌّٞ ٠ٓطهىَ فٟ ِٓ ذطٍٚي ٚفكُ ٚجٌغحَ جٌطر١ؼٟ، أٚ جٌٛلٛو جٌٕٛٚٞ  

 ."ضؼًّ ػٍٝ ٠َحوز جالقطرحِ جٌكٍجٌٞ وّح ٠ٕطؽ ػٕٙح غحَ غحٟٔ أو١ٓى جٌىٍذْٛ ٚضّٓٝ أ٠ٟح "جٌطحلس جٌّٓطىجِس

 ضظٍٙ ف٠ُ١حت١س و١ّس ػٓ ػرحٌز ٟ٘ ذؼرحٌز أنٍٜ أٚ ِؼ١ٓ ضّٓف ذحٔؿحَ ػًّ ٜٛلِ  ئٚىجٌ ػٍٝ جٌّحوز ئِىح١ٔس ٟ٘ جٌطحلس

ِٓ نالي  ئال   ؼٍف ال ٠ُ  و١حْ ِؿٍو فٟٙ ٚج١ٌٕطٍْٚ؛ جٌرٍٚضْٛ ذ١ٓ جًٌٌز فٟ ج٠ٛٔٗ ٌذ١ وطحلس أٚ ١ِىحٔى١س قٍوس ٖىً ػٍٝ

ً  ٚجٌطحلس الض١ٕٟ.  أًٚ ضّٓف ذحٌكٍوس، ٟٚ٘ يجش جٌف٠ُ١حت١س لٜٛ ضؼٕٟ . ٟٚ٘(11، ٚفكس 1995)جْالَ، ضغ١ٍٖ.   ٟ٘ أ٠ٟح

 .(340، ٚفكس 2016)ذٍج١ُ٘،  جٌٟٗء. ػٍٝ جٌمىٌز

 ٚضىْٛ جٌطحلس أٖىحي ِٓ ٙح ٖىًجٌهٍٟجء ػٍٝ أٔ   ( جٌطحلسIPCCجٌّٕحل )  ٌطغ١ٍ جٌى١ٌٚس جٌكى١ِٛس فص ج١ٌٙثسٍ  ػَ  وّح

 ِٓ جٌّطؿىوز جٌطحلس ٟٔٛذٙح، ٚضطٌٛى ٚض١ٍز ضفٛقأٚ  ضٓحٚٞ ذٛض١ٍز ٚجإلق١حت١س ٚجٌؿ١ٛف٠ُ١حت١س ج١ٌّٓٗس جٌّٛجٌو ِٓ ِٛحوٌ٘ح

 جٌىٍذْٛ ِٓ جٌم١ٍٍس جٌكٌّٛس يجش ٚضُٟ جٌطىٌٕٛٛؾ١حش جٌطر١ؼ١س، جٌر١ثس فٟ جٌّٛؾٛوز ٚجٌّطىٌٍز جٌّٓطٍّز جٌطحلس ض١حٌجش

 وحٌىطٍس جٌّطؿىو جٌٛلٛو ػٓ فٟحي جأل١ٌٞس جٌكٍج٠ٌس ٚجٌؿٌُ ٚجٌطحلس ٚجٌّى ٚج٠ٌٍحـ، جٌّحت١س، ٚجٌطحلس ج١ٌّٓٗس، وحٌطحلس

ِ  (15، ٚفكس 2019)ِطّح٠ٟ، ور١ٍ، ٚ غّحٌ، جٌك٠ٛ١س.  جٌهٍٟجء  ٌٍطحلس (IERNA) جٌؼح١ٌّس  جٌطحلس ضؼ٠ٍف ٚوحٌس ح. أ

 ذٛض١ٍز ذحٌطر١ؼس ضطؿىو ٚجٌطٟ ،ـٚج٠ٌٍح جٌّّٗ وأٖؼس جٌطٍمحت١س جٌطر١ؼس ِٓحٌجش ِٓ ٟ٘ ضٍه جٌطحلس جٌٕحضؿسفٙٛ وحٌطحٌٟ: 

 .(344، ٚفكس 2016)ذٍج١ُ٘، ٚض١ٍز  ئْطٙالوٙح  ِٓ أػٍٝ

: ٠حلس ج٠ٌٍحـ ٚجٌطحلس ج١ٌّٓٗس ٠ٚحلس ج١ٌّحٖ ٚجألِٛجؼ ٚجٌطحلس جٌؿٛف١س، ٟٚ٘ ٠حلحش غ١ٍ لحذٍس جٌهٍٟجء جٌطحلسٚضًّٗ 

  ٌٍٕفحو.

 أَىاع يصبدر انطبقخ انخضراء .2

فّٕٙح ٠حلس جٌّى ٚجٌؿٌُ، ٚجٌطحلس جٌّحت١س، ٚجٌطحلس جٌىٍِٙٚحت١س، ٠ٚحلس ج٠ٌٍحـ، ٚجٌطحلس  جٌٕظ١فس، ضطٕٛع ِٛحوٌ جٌطحلس

ج١ٌّٓٗس، ٚجٌطحلس جٌك٠ٛ١س، ٚجٌطحلس جٌكٍج٠ٌس جأل١ٌٞس، ٚجٌطحلس جٌك٠ٛ١س. ٚأذٍَ٘ح قح١ٌح ٟ٘ ضٍه جٌطٟ ضُٕطؽ فٟ ِكطحش 

ٓطهىَ جٌطحلس جٌّؼطّىز ػٍٝ ٚضُ  .(16، ٚفكس 2019)ِطّح٠ٟ، ور١ٍ، ٚ غّحٌ، مٜٛ جٌىٍِٙٚحت١س ذٛجْطس جٌٓىٚو جٌؼظ١ّس. جٌِ 

 ً ٠ٌُحوز  ج٠ٌٍحـ ٚجٌطحلس ج١ٌّٓٗس ػٍٝ ٔطحق ٚجْغ فٟ جٌرٍىجْ جٌّطمىِس ٚذؼٝ جٌرٍىجْ جٌٕح١ِس، ٕٚ٘حن ذٍىجْ ٚٞؼص نططح

 .2020% ِٓ جْطٙالوٙح ػحَ 20ئٔطحؾٙح ِٓ جٌطحلس جٌّطؿىوز ذٕٓرس 
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 انطبقخ انشًسيخ : رؼريف .3

 ذحلٟ جٌطحلحش ػٓ ض١ُّ٘ح نٛحتٙ ِٓ ضط١ُّ ذٗ ّحٌِ  ،جألٌٜجٌّطؿىوز ػٍٝ ٚؾٗ  جٌطحلحش أُ٘ ِٓ ج١ٌّٓٗس جٌطحلس ضؼطرٍ

 جٌّّٗ فٟ جٌطحلس ػٓ جٌٕحضؿس ٚجٌكٍجٌز جٌّٕرؼع . ٠ّٚػً جٌٟٛء(201، ٚفكس 2008ْحقً، )٠حٌرٟ ٚ جألنٍٜ  جٌّطؿىوز

 ٚجٌطحلس ج١ٌّٓٗس ،ج١ٌّٓٗس جإلٖؼحػحش ئٌٝ جألٌٜ ْطف ػٍٝ جٌّطٛجفٍز جٌّطؿىوز جٌطحلس ق١ع ضٍؾغ جغٍد ِٛحوٌ ج١ٌّٓٗس

 ٚجٌطر٠ٍى ذحٌطىفثس جٌرٕح٠حش ٚض٠ُٚى جٌىٍٙذحت١س،جٌطحلس  ٌط١ٌٛى ٠ٓطؼًّ ٚلى جٌّّٗ، ٞٛء ِٓ ػ١ٍٙح جٌكٛٛي ٠طُ ٠حلس ٟ٘

١س ِٓ جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ذٛجْطس حتوّح ٠طُ ض١ٌٛى جٌطحلس جٌىٍٙذج١ٌٕٓٓ  ٢الف ج١ٌّٓٗس جٌطحلس جْطؼٍّص ٚلى جٌّحء، ٌٚطٓه١ٓ

 .(23، ٚفكس 2012)جٌؼٍجوٞ،  ِكٍوحش قٍج٠ٌس أٚ ِكٛالش فٌٛطٛٞٛت١س 

 

 أهًيخ انطبقخ انشًسيخ : .4

ٗ ذاِىحْ أٞ ئٔٓحْ جالْطفحوز ضؼطرٍ جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ٍْؼس ِؿح١ٔس فٟٙ ٍْؼس ػ١ِّٛس ًٚ٘ج ِح ٠ؿؼٍٙح يجش أ١ّ٘س ور١ٍز، أٞ أٔ   

 ً غ١ٍ ِكىٚوز، وّح ضط١ُّ ذحٔطٗحٌ٘ح جٌٛجْغ ٌٚٚٚٛٙح ئٌٝ جٌّٕح٠ك جٌٕحت١س وْٚ ضى١ٍف ٚال  ِٕٙح وْٚ وفغ ِمحذً، ٟٚ٘ أ٠ٟح

وّح ضٓطهىَ جٌطحلس  (120، ٚفكس 2007)ن١ٍٟ ٚ جٌهفحف،  ضؿ١ُٙ، ٚال ضٓحُ٘ فٟ ض٠ٍٛع جٌر١ثس ذأٞ ٖىً ِٓ جألٖىحي

 ج١ٌّٓٗس فٟ: 

 ؛ضٓه١ٓ جٌّحء 

 ٚ ؛جٌطر٠ٍى ٚجٌط٠ٛٙسجٌطىفثس 

 ؛ِؼحٌؿس جٌّحء 

 ؛جٌطٙٛ ذحٌطحلس ج١ٌّٓٗس 

 ١ْحٌجش ْٚٚحتً جٌٕمً ضؼًّ ذحٌطحلس ج١ٌّٓٗس. 

 نزًُيخ انًسزذايخيحىر انثبَي: انزأصيم انُظري ا

 . رؼريف انزًُيخ انًسزذايخ1

فحٌرؼٝ ٠ؼطرٍ٘ح  ئْطهىجِحضٙح، ٌطؼىو ٌجؾغ ٚيٌه ٚجٌّؼحٟٔ، جٌطؼ٠ٍفحش فٟ جٌٗى٠ى جٌطُجقُ ِٓ جٌّٓطىجِس جٌط١ّٕس ػحٔص ٌمى

 ذحٌر١ثس، جٌّطٍٛس ٚجٌطؼػٍجش جألنطحء أٍْٛخ إلٚالـ ٌذّح أٚ جٌرى٠ً ٌٍط١ّٕس، جٌّٕٛيؼ ٠ٍج٘ح ج٢نٍ ٚجٌرؼٝ أنالل١س ٌؤ٠س

 ذٗىً جٌّٛجٌو الْطغالي ضٛػ١س ٚضهط١١ ػٍٝ ضؼًّ جٌطٟ ٚجٌمٍجٌجش جٌمٛج١ٔٓ ِٓ ِٚؿّٛػس ئوج٠ٌس ل١ٟس ٠ؼطرٍ٘ح ِٓ ٕٚ٘حن

 ٟ٘ جألٌٚٝ وٍّط١ٓ ِٓ جٌّٓطىجِس جٌط١ّٕس ق١ع ٠ًّٗ ِٛطٍف جٌر١ثٟ ذحٌٛػٟ جٌضرح٠حً ٚغ١محً  جٌّٓطىجِس جٌط١ّٕس ٚضٍضر١ .أفًٟ

)ػالَ،  جاللطٛحو٠س" جٌط١ّٕس" أٞ جاللطٛحوٞ جٌّؿحي فٟ ٚلى وحْ ٠ٕكٍٛ ِفَٙٛ جٌط١ّٕس ِرحٍٖز جالْطىجِس، ٚجٌػح١ٔس جٌط١ّٕس

 .(6ٚفكس ، 2003

ق١ع ْحػى ظٌٙٛ ِٛطٍف جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس فٟ ّٞحْ ضكم١ك جٌط١ّٕس جاللطٛـحو٠س ذّفِٙٛٙـح جٌطم١ٍـىٞ ٚفٟ ٔفـّ جٌٛلـص  

ٞـّحْ جٌؼىجٌس ٚقّح٠س جٌر١ثس، فّىٕص جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ذًٌه ِٓ ئٍٖجن غالظ ِؿحالش ٟٚ٘ جاللطٛحو ٚجٌّؿطّغ ٚجٌر١ثس. 

ؾحذس ػٍٝ ضٓحؤي ٌت١ٟٓ ٠ىّٓ فٟ: و١ف ٠طُ ضكم١ك جٌّٕٛ جًٌٞ ٠ٍجػٟ جٌرؼى جاللطٛحوٞ ٚجالؾطّحػٟ ٚذحٌطـحٌٟ ضّىٕـص ِٓ جإل

ٌىٓ ؾٍٙح ٠ٍوُ ٚجٌر١ثٟ ٠ٚكمك جٌؼىجٌـس جٌّٕٗٛوز فٟ جٌّؿطّغ. ٌٚمى ضؼىوش ٚجنطٍفص جٌطؼح٠ٌف جٌطٟ ضٕحٌٚص جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس 

 لىٌز جاللطٛحو أٔٙح " ػٍٝ ٚضؼٍف، و٠س ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌر١ث١سػٍٝ غالظ ؾٛجٔد أْح١ْس فٟ جٌط١ّٕس ٟٚ٘ جٌط١ّٕس جاللطٛح

 .(17، ٚفكس  2000)جأل١ِٓ،  جإلؾّحٌٟ" جٌمِٟٛ جٌٕحضؽ فٟ ٠ْٕٛس ٠َحوز ضكم١ك أٞ جاللطٛحوٞ جٌّٕٛ ضكم١ك ػٍٝ جٌمِٟٛ

ًٍ  وجتّس ضؼٕٟ فٟٙ جالْطىجِس ٚف١ّح ٠هٙ وٍّس أٞ  جٌّٓطىجِس، جٌط١ّٕس ِفَٙٛ ٠ٕطؽ جٌط١ّٕس ئٌٝ ئٞحفطٙح ٚػٕى ،ِٚٓطمرالً  جقحٞ

  ْ  ٠ٍٟ: ف١ّح أّ٘ٙح ٔٛؾ٠ٌُف حضؼ ػىز جٌّٓطىجِس ٌٍٚط١ّٕس ذحالْطٍّجٌ ٚجٌى٠ِّٛس. ضطٛف أْ ٠ؿد جٌط١ّٕس أ

 ٟ٘ “ ػ١ٍّس ضغ١١ٍ ٖحٍِس فٟ ئ٠حٌ ّٔٛيؼ ضّٕٛٞ ٠كمك جالْطىجِس جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌػمحف١س ٚج١ٌٓح١ْس

ٚجٌر١ث١س، جٌطٟ ضّٟٓ ضٍل١س جٌىفحءز جالْطهىج١ِس ٌٍّٛجٌو ٚضُج٠ى جٌّمىٌز جإلٔؿح٠َس فٟ ضٍر١س جالقط١حؾحش جٌكح١ٌس 

 .(85، ٚفكس 2008)ٚحٌكٟ،  ٚجٌّٓطمر١ٍس

)وٚؾٍرّ،  فٟٙ جٌؼ١ٍّس جٌطٟ ضّٟٓ جالْطؿحذس القط١حؾحش جألؾ١حي جٌكحٍٞ ِغ ٍِجػحز جٌكمٛق جألؾ١حي لحوِس فٟ جٌّؼ١ٗس

 .(17، ٚفكس 2000

 ٚ ٚجٌط١ّٕس جالؾطّحػ١س  جٌط١ّٕس جاللطٛحو٠سٙح ػ١ٍّس ِطؼىوز جألذؼحو ضمَٛ ػٍٝ جٌطٛجَْ ذ١ٓ أذؼحو ػٍٝ أٔ  وًٌه ضؼٍف

ِٓ ؾٙس ٚجٌرؼى جٌر١ثٟ ِٓ ؾٙس أنٍٜ، ٚضٙىف ئٌٝ جالْطغالي جألِػً ٌٍّٛجٌو ٚجألٔٗطس جٌر٠ٍٗس جٌمحتّس ػ١ٍٙح ِٓ 

جالْطؿحذس ٌكحؾحش جٌكحٍٞ وْٚ ئ٘ىجٌ قك جألؾ١حي  ٍِجػحزِٕظٌٛ ئْالِٟ، فحإلٔٓحْ ٍَُِ ذط١ّٕس جٌّٛجٌو ِغ 

 .(206، ٚفكس 2012)ْح١ْس ٚ ػٕحٟٔ، ئٌٝ جالٌضمحء ذحٌؿٛجٔد جٌى١ّس ٚجٌٕٛػ١س ٌٍرٍٗ جٌمحوِس، ٚٚٛالً 

 ٚ  ٍ جٌط١ّٕس جٌطٟ ضٓطؿ١د ٌكحؾحش جٌكحٍٞ وْٚ ” ٙح: ذأٔ   1987ْٕس   CMEDفطٙح جٌٍؿٕس جٌؼح١ٌّس ٌٍر١ثس ٚجٌط١ّٕسػ

 .(48، ٚفكس 2007)الضِٛ،  “ضٍر١س جقط١حؾحضٙح جٌهحٚس جٌّٓحِٚس ذمىٌز جألؾ١حي جٌّٓطمر١ٍس ػٍٝ
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  ثروَزالَذ رقريرويؼرفهب  (Bruntland- 1893 ) ٚضٛؾٙحش جْطغالي جٌّٛجٌو ف١ٙح ٠طٕحغُ ٌٍطغ١١ٍ ػ١ٍّس" ذأٔٙح 

 ٌٍٛفحء جٌكحٍٞ ٚجٌّٓطمرً ئِىحٔحش ِٓ وال ٠ٚؼَُ جٌّإْٓحش ٚضغ١١ٍ جٌطىٌٕٛٛؾ١س جٌط١ّٕس ِٕٚحنٟ جالْطػّحٌ

 .(18، ٚفكس Goldsmith ،2002) "ٚضطٍؼحضٗ جإلٔٓحْ ذحقط١حؾحش

  وانزًُيخ  نهجيئخ انؼبنًيخ انهجُخورؼرف (Bruntland- 1891جٌط١ّٕس ) ضٍرٟ جٌطٟ جٌط١ّٕس ٙحأٔ   ػٍٝ جٌّٓطىجِس 

 ضٛؾ١ٟٙ ِرىأ جٌّٓطىجِس فحٌط١ّٕس ،"جقط١حؾحضٙح ضٍر١س ػٍٝ جٌّمرٍس جألؾ١حي ذمىٌز جٌّٓحِ وْٚ جقط١حؾحش جٌكحٍٞ

 جٌط١ّٕس ضكم١ك ئٌٝ ٚضٓؼٝ أػّىز، غالغس ِٓ جٌّٓطىجِس جٌط١ّٕس ضطىْٛ. ٚجٌط٠ًٛ جٌّىٜ ػٍٝ ٌٍط١ّٕس جٌؼح١ٌّس

 . (Beitone & all, 2001, p. 27)  ِطٛجَٔس ذط٠ٍمس جٌر١ثس ٚقّح٠س جالؾطّحػ١س ٚجٌط١ّٕس جاللطٛحو٠س

 وْٚ جٌطغحفً ػٓ جٌكحٍٞ فٟ قحؾحضٙح ضٛف١ٍ ػٍٝ ذحٌؼًّ جٌرٍٗ ِٓ جٌكح١ٌس جألؾ١حي ل١حَ ٟ٘ ػ١ٍٗ جٌّطؼحٌف ذحٌّؼٕٝٚ

 ػىَ ػٍٝ جٌؿٙى ألٛٝ ِغ ذًي ٌٍغى ِٕٙح ١ٛٔد أورٍ ٚجونحٌ جٌطر١ؼ١س جٌػٍٚجش جْطُٕجف ػىَ ػٍٝ ذحٌكٍ٘ جٌّٓطمرً

 أٞ جٌٓحذمس. ذٙح جألؾ١حي ٔؼّص جًٌٞ ضرحٍٖ جٌك١حز ذحٌّٓطٜٛ أْ جٌّٓطمرً أؾ١حي ػٍٝ جٌّٓطك١ً ضؿؼً ِٓ ذىٌؾس جٌر١ثس ض٠ٍٛع

 قحؾحضُٙ. ضٛف١ٍ ي جٌغى ػٓؾ١حأل ٚال جٌكحٍٞ جٌٛلص فٟ جٌط١ّٕس ػ١ٍّحش ضؼ١ك أال  

 . يجبدئ انزًُيخ انًسزذايخ: 2

 جٌطٟ ضطرٕح٘ح جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ف١ّح ٠ٍٟ:ضطّػً أُ٘ جٌّرحوب 

 ضكى٠ى جأل٠ٌٛٚحش ذؼٕح٠س؛ -

 جالْطفحوز ِٓ وً وٚالٌ؛ -

 جغطٕحَ فٍ٘ ضكم١ك جٌٍذف ٌىً جأل٠ٍجف؛ -

 جْطهىجَ أوٚجش جٌٓٛق ِطٝ وحْ يٌه ِّىٕح؛ -

 جاللطٛحو فٟ جْطهىجَ جٌمىٌجش جإلوج٠ٌس ٚجٌطٕظ١ّ١س؛ -

 جٖطٍجن وً فثحش جٌّؿطّغ؛ -

جالٌضرح٠ ذ١ٓ جٌكىِٛس ٚجٌمطحع جٌهح٘ ٚوًج ِٕظّحش جٌّؿطّغ جٌّىٟٔ ٚجٌطغ ٔحٚ ِٓ أؾً ضكم١ك أ٘ىجف جٌط١ّٕس ضكم١ك  -

 جٌّٓطىجِس؛

 .(3، ٚفكس 2017)٠ٌٛٚس،  جٌطٍو١ُ ػٍٝ قّح٠س جٌر١ثس أٞ ئونحي جٌرؼى جٌر١ثٟ فٟ وً نط١ جٌط١ّٕس ِٓ جٌرىج٠س -

 انزًُيخ انًسزذايخ:. أثؼبد 3
ٌٍط١ّٕس جٌّٓطىجِس ػىز أذؼحو ٟٚ٘ ػرحٌز ػٓ ض١ّٕس ٠ٛ٠ٍس جألِى، ق١ع ضأنً ذؼ١ٓ جالػطرحٌ جألذؼحو جالؾطّحػ١س ٚجاللطٛحو٠س 

ضٍرّٟ جقط١حؾحش جٌفٍو جألْح١ّْس ٚٚجٌر١ث١س، فٟٙ ضٙطُ ذكمٛق جألؾ١حي جٌمحوِس فٟ ِٛجٌو جألٌٜ ٚضٓؼٝ ئٌٝ قّح٠طٙح. 

غًجء ٍِٚرّ، ٚجٌىٓحء، ٚجٌكحؾحش جٌٛك١ّس ٚجٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ ضإوّٞ ئٌٝ ضك١ٓٓ جألٚٞحع جٌّحو٠ّس ٚج٠ٌٌٍّٟٚس ِٓ جٌ

، ًٚ٘ج ِٓ أ٠ٌّٛٚحضٙح فؼٕحٍٚ جٌر١ثس ِٕظِٛسٌ ِطىحٍِسٌ ٚجٌكفحظ ػٍٝ  ٌإلٔٓحْٚجالؾطّحػ١ّس  ّٞ ع جٌك١ٛ ّٛ وْٚ جإلٍٞجٌ ذحٌطٕ

فٍ ذ١ثسً ٚك١سً ٌإلٔٓحْ. ٚضكحفع جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ػٍٝ جٌّك١١ جٌك١ٛٞ ِٚىٛٔحضٗ جألْح١ّْس، ِػً: جٌٙٛجء  ّٛ جٌطٛجَْ ف١ّح ذ١ٕٙح ٠

، ٚيٌه ذٍُْ جٌهط١ ٚجالْطٍجض١ؿ١حش ٚجٌّحء؛ ق١ع ضٗط٠ٍ جٌهط١ ػىَ جْطُٕجف جٌّٛجٌ ّٞ و جٌطر١ؼ١ّس فٟ جٌّك١١ جٌك١ٛ

ّٓطمر١ٍس جٌطٟ ضكىّو ٠ٍق جْطهىجَ ًٖ٘ جٌّٛجٌو ِغ جٌّكحفظس ػٍٝ لىٌضٙح ػٍٝ جٌؼطحء. ضؼطّى ػٍٝ جٌط١ٕٓك ذ١ٓ ٍْر١ّحش جٌ

ٍَ وجنً ِٕظِٛس جٌر١ثس،  ذّح ٠كمّك جٌط١ّٕس جٌّطٛجٍٚس جْطهىجَ جٌّٛجٌو ٚجضؿح٘حش جالْطػّحٌجش؛ ق١ع ضؼًّ ؾ١ّؼٙح ذحٔٓؿح

)١ٍّْحٟٔ ٚ ذح٠ُ٠ى،  جٌّٓطىجِس ٚجٌر١ث١س ٌٍط١ّٕس ٚجالؾطّحػ١س ٚج١ٌٓح١ْس جاللطٛحو٠س جألذؼحو ذ١ٓ ف١ّح جٌطىحًِٕ٘حن  .ٚجٌٗحٍِس

 .(176، ٚفكس 2015

 جٌطحٌٟ: جٌٗى٠ًّٚىٓ ضٍه١ٙ أذؼحو جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس فٟ  

 (:أهذاف انزًُيخ انًسزذايخ1انشكم رقى )

 
 

39



9102( 5( اجمللد )6جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ) ,جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث   

 
 

 . أهذاف انزًُيخ انًسزذايخ:4

 (72، ٚفكس 1993)١ِْٛٗص،  ٌٍط١ّٕس جٌّٓطىجِس أ٘ىجف ج٠ىٌٛٛؾ١س، جلطٛحو٠س ٚ جؾطّحػ١س
 
 ٚٔؿًّ أُ٘ أ٘ىجفٙح فٟ جٌٗىً جٌطحٌٟ: 

 

 

 

 

 

 

 انزًُيخ انًسزذايخ(:أهذاف 2انشكم رقى )

 

 (72، ٚفكس 1993)١ِْٛٗص،  انًصذر:

 في انجزائر في رحقيق انزًُيخ انًسزذايخ انطبقخ انشًسيخدور انًحىر انثبنث: 

 في انجزائر إيكبَيبد انطبقخ انشًسيخ .1

ضّػً ِٓحقس ذكع ضّطٍه جٌؿُجتٍ أورٍ قمً ِٓ جٌطحلس ج١ٌّٓٗس فٟ قٜٛ جٌركٍ جألذ١ٝ جٌّط١ْٛ، ذً فٟ جٌؼحٌُ 

ٟٚ٘ ضّٗىً ١ُِز ٘حِس ٌٍرالو ق١ع ؾؼٍطٙح ضطٛفٍ ػٍٝ  جٌؿُجتٍ فٟ جٌّحتس ِٓ ِٓحقس 80ٔٓرس  جٌؿُجتٍ ِح ٠فٛق   ٚكٍجء

ْ   .جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ِهُْٚ ور١ٍ ِٓ ْحػس ٠ْٕٛح،  2000ِط١ْٛ ئٍٖجق جٌّّٗ فٟ جألٌجٟٞ جٌؿُجت٠ٍس ٠طؿحَٚ  وّح أ

ٍِز جْطٙالن جٌىٍٙذحء جٌٕٓٛٞ فٟ جٌرالو.  5000ض١ٍجٚج٠ ْحػس / ْٕس، أٞ  169400ِٚؿّٛع ضٍمٝ جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ٠مىٌ 

  ْ  3000ش فٟ ج١ٌَٛ ْٚحػح 10ٚ  6ِىز جٌط١ّّٗ فٟ جٌؿُجتٍ ٚقٜٛ جٌركٍ جألذ١ٝ جٌّط١ْٛ ػحِس ضرٍغ ِح ذ١ٓ  وّح أ

 Unies ،Le secteur des énergies) ْحػس ض١ّّٗ فٟ جٌٕٓس 3600 ْحػس ١ّٖٓس ٠ْٕٛح ٚفٟ ذؼٝ جٌّٕح٠ك ضًٛ ئٌٝ

renouvelables en Afrique du Nord, Situation actuelle et perspectives ،2012 ًٚ٘ج ِح  .(11، ٚفكس

 ٠ؿؼٍٙح ضطرٛأ جٌٛىجٌز فٟ ِؿحي جْطؼّحي جٌطحلس جٌّطؿىوز فٟ جٌؼحٌُ. 
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١ٍِحٌ ِطٍ  37000ٚئيج لحٌٔح جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ِغ جٌغحَ جٌطر١ؼٟ، فاْ ئِىحٔحش جٌطحلس ج١ٌّٓٗس فٟ جٌؿُجتٍ ضٓحٚٞ ِح ٠ؼحوي 

 ِٓ   % 0.40ػٍٝ  زؾىجّطٛج١ٌّٓٗس جٌ لسجٌطح فى١ّس أٞؼحف جقط١ح١٠حش جٌغحَ جٌطر١ؼٟ فٟ جٌرالو. 8ِىؼد، أٞ أوػٍ ِٓ 

  ِٓ وىً جٌؼحٌُ ٠ٍد ٌطٍر١س ضىفٟ ِٓ ِٓحقطٙح  % 2ٚ جٌىٍٙذحء، ِٓ ١سأٌٚٚذ جٌمحٌز  ٠ٍد ٌطٍر١س ضىفٟ أف٠ٍم١ح ّٖحي ِٓحقس

 فٟ جٌؿُجتٍ. ئِىح١ٔحش جٌطحلس ج١ٌّٓٗس جٌىحِٕسجٌؿىٚي جٌطحٌٟ ٠ر١ٓ . ٚ(2008)ئوٙحٌش،  .جٌىٍٙذحء

 إيكبَيبد انطبقخ انشًسيخ انكبيُخ في انجزائر :(1) انجذول رقى

 

 Unies ،Le secteur des énergies renouvelables en Afrique du Nord, Situation actuelle) انًصذر:

et perspectives ،2012 18، ٚفكس) 

 

 : في انجزائر انخضراء انطبقخ يصبدر .2

 % 1ٌطٟ ضمىٌ ذـــٚج ج٠ٌٍحـس ٠حلٚ % 62طّػً ٠ ٚجٌطٟ ج١ٌّٓٗس طحلسجٌفٟ جٌؿُجتٍ ذ١ٓ جٌهٍٟجء  جٌطحلس ضهطٍف ِٛحوٌ

 02ْٛ١ٍِ ض١ٌٛى  جٌؼح١ٌّس جٌّمح١٠ّ ِٕظّس ضمى٠ٍجش قٓد ٚذحإلِىحْ جألٌٜ ذح٠ٓ ٚقٍجٌز ٚجٌؿٌُ، جٌّى ٠حلس ٚضًّٗ

ح  ٔطحق ػٍٝ جٌّٛىٌ ً٘ج ِٓ ١ِغحٚجش  ِ  ِٓم١ ػٍٝ جٌطحلس ض١ٌٛى ِكطحش ٟ٘ ػرحٌز ػٓ  ِحت١سىٍٙٚجٌ جٌطحلسػحٌّٟ. أ

  وجتّس ذٌٛٛز جٌّكطحش ًٖ٘ ضٗغ١ً ضّٟٓ جٌّحء ِٓ ور١ٍز و١ّحش ٌطٛف١ٍ جالٚطٕحػ١س ٚجٌرك١ٍجش جٌٓىٚو ذٕحءٚ جألٔٙحٌ،

 ٠طُ ق١ع جٌكحٌز ج١ٌٕحذ١غٚ جٌكحٌز جٌؿٛف١س ج١ٌّحٖ ِٓ ضىْٛ (جٌؿٛف١س جألٌٜ قٍجٌز ٠حلس ( جٌؿٛف١س جٌطحلسٚ. % 33ٚضّػً 

 .% 4ٚضّػً  جٌىٍٙذحء ض١ٌٛى فٟ جألٌٜ ِٓ جٌّٕطٍمسٚ ١ٌٍّحٖ جٌٍّضفؼس جٌكٍجٌز ًٖ٘ جْطغالي

 فٟ جٌؿُجتٍ: جٌطحلس جٌهٍٟجءحوٌ ئٔطحؼ ٚجٌٗىً جٌطحٌٟ ٠ٛٞف ِهطٍف ِٛ

 

 

 

 

 2111سُخ   إحصبئيبد حست في انجزائر انطبقخ انخضراء إَزبج درب(: يص3انشكم رقى )

 

 ، ػٍٝ جٌّٛلغ:2018جٌى١ٌٚس ٌٍطحلس جٌّطؿىوز،  جٌرحقػ١ٓ جػطّحوج ػٍٝ ضم٠ٍٍ جٌٛوحٌس ئػىجو ِٓ انًصذر:

/statistics/kwesg/www.iea.orhttps://2019ٔٛفّرٍ  6 ، ضُ جال٠الع ػ١ٍٗ ذطح٠ٌم. 

 ج٠ٌٛٓ. ِٕح٠ك ِهطٍف فٟ جٌّٟٗٓ جإلٖؼحع ٌٗىز جٌٕٓٛٞ جٌّط١ْٛ جٌٗىً جٌطحٌٟ ٠ٛٞف 

62% 

33% 

4% 1% 

 الطاقة الشمسية
 الطاقة الكهرومائية
 الطاقة الحرارية الجوفية
 طاقة الرياح
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 يُبطق يخزهف في انشًسي اإلشؼبع نشذح انسُىي انًزىسظ (4رقى ):  انشكم

 . )ي /2 و/سب/كيهىاط( انىطٍ 

 

Source: Fiche de Synthèse, Les énergies renouvelables en Algérie, UBIFRANCE, MINEIE- 

DGTPE - 2009. 

 

جٌٙحوف ئٌٝ ذٍؼٍذٟ، نالي ضمى٠ُ جٌٍّٗٚع   ِٚٓ ؾٙطٙح، أٚٞكص ِى٠ٍز جٌٕٙىْس ذٍٗوس جٌىٍٙذحء ٚجٌطحلحش جٌّطؿىوز، ذح٠س

ئٔٗحء ػىز ِكطحش إلٔطحؼ جٌطحلس ئٔؿحَ ضٓغ ِكطحش إلٔطحؼ جٌىٍٙذحء ذحٌطحلس ج١ٌّٓٗس ٌفحتىز ْحوٕس جٌؿٕٛخ ق١ع ١ْطُ 

 3ٚ  6)ِٕطمطٟ ػ١ٓ لُجَ ٚ ض١ُٕجٚض١ٓ ذّكطط١ٓ   ضّٕغحْص فٟ ػ١ٓ لُجَج١ٌّٓٗس ٚجٌطٟ ضطٛجؾى ذحٌٛال٠حش جٌطح١ٌس: 

  ١ِغحٚج٠(، ٚ ذٍؼ ذحؾٟ ِهطحٌ 3ٚ  4)ِٕطمطٟ ؾحٔص ٚذٍؼ ػٍّ و٠ٌّ ذّكطط١ٓ ذطحلس   ١ِغحٚج٠(، ٚ ؾحٔص ٚ ج١ٍ٠ُٞ

ٚ  ١ّ8ٓ ٚ ضحذٍرحٌس ذطحلس )ِٕطمطٟ ضحٌ  ١ِغحٚج٠(، غُ ٚال٠طٟ أوٌجٌ ٚذٗحٌ 2ٚ  10)ِٕطمس ذٍؼ ذحؾٟ ِهطحٌ ٚض١ّ١ح٠ٚٓ ذـــــ 

ْ  أورٍ ِكطس ِٓ ق١ع 3  ١ِغحٚج٠( ِػٍّح ٠ٛٞف جٌؿىٚي جٌطحٌٟ 11جٌطحلس ْطٕؿُ ذٛال٠س ضٕىٚف )  ١ِغحٚج٠(، فٟ ق١ٓ أ

 .(2019 ج١ٌّٓٗس، جٌطحلس ِٓ جٔطاللح ٞهُ وٍٙذحتٟ ٍِٗٚع ِٓ ٠ٓطف١ى جٌؿُجتٍٞ جٌؿٕٛخ )ٚأؼ،

 يحطبد إَزبج انطبقخ انشًسيخ في انجُىة انجزائري:  (2انجذول رقى )

 انىاليبد ػذد انًحطبد قخطانًُ (ييغبواط) انشًسيخ انًحطخ قذرح

 رًُغبسذ 2 ػ١ٓ لُجَ 6

 ض١ُٕجٚض١ٓ 3

 انيزي 2 ؾحٔص 4

 ذٍؼ ػٍّ و٠ٌّ 3

 ادرار 3 ذٍؼ ذحؾٟ ِهطحٌ 10

 ض١ّ١ح٠ٚٓ 2

 ضح١ٌّٓ 8

 ثشبر 1 ضحذٍرحٌس 3

 رُذوف 1 ضٕىٚف 11

 .(2019 ج١ٌّٓٗس، جٌطحلس ِٓ جٔطاللح ٞهُ وٍٙذحتٟ ٍِٗٚع ِٓ ٠ٓطف١ى جٌؿُجتٍٞ جٌؿٕٛخ )ٚأؼ،  انًصذر:
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 في انجزائر ودورهب في رحقيق انزًُيخ انًسزذايخ انطبقخ انشًسيخ .3

  ْ  ٙحِسجٌ ًٗغجٌ فٍ٘و  جاللطٛحو٠س جٌفٍ٘ نٍكذك١ع ٠ُٓٙ فٟ  ِٓ جٌُّج٠ح، ِؿّٛػس ٠ٛفٍ هٍٟجءجٌ ع جٌطحلسطحل ضط٠ٍٛ ئ

 ِٚإْٓحش ئذىجػ١سٕٚحػحش  ئٔٗحء نالي نحٚس ِٓ جٌٕٛحػحش ِٓ ٚجْؼس ِؿّٛػس ؾى٠ىز فٟ جْطػّحٌجش طأ٠ٚٓ١ِّٓف ذ

 100جٔؿحَ ِكطس ٍِٛوس ذأوٌجٌ ذمٛز ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي ق١ع ضُ  ٠ٓوّح ٠ٓحُ٘ فٟ ٌفغ جٌغرٓ ػٓ جٌّٛج .ِٚطْٛطس ٚغ١ٍز

ل٠ٍس أنٍٜ ضؿّغ قٛجٌٟ  16ذحإلٞحفس ئٌٝ ذٍٔحِؽ ٠ٍِٟ ئٌٝ ض٠ُٚى . ذحٌىٍٙذحء ل٠ٍس 20ّٔٓس فٟ  1000و١ٍٛج٠ ٌط٠ُٚى 

600   ْ جٌىٌجْحش ؾح٠ٌس ٌطؼ١ُّ جْطؼّحي جٌطحلحش جٌّطؿىوز فٟ وً جٌّٛجلغ جٌّٕؼٌُس ٚجٌرؼ١ىز ػٓ جٌٗرىس  ِٓىٓ. وّح أ

  ْ  جٌٛكٍجء. ٚال٠حش ج١ٌّٓٗس فٟ جٌطحلس ٠ٍ٠ك ػٓ جٌىٍٙذحءِٓىٓ ضٓطؼًّ  1000ل٠ٍس ضُٟ  18أوػٍ ِٓ  جٌىٍٙذحت١س. وّح أ

 ضٓطمطد جٌطحل٠ٛس جٌٙحتٍس  جٌؿغٍجفٟ ٚجالْطٍجض١ؿٟ ٚلىٌجضٙح فحٌؿُجتٍ ذفًٟ ِٛلؼٙح .(63، ٚفكس 2015ؾحذس،  )وؼٛجْ ٚ

ضٍؾغ  أْ ج١ٌّٓٗس جٌطحلس ضط٠ٍٛ ١ِىجْ فٟ ِٗطٍوس ِٗح٠ٌغ ضٛؾى جألٌٚٚذٟ ذك١ع جالضكحو ِٓ نحٚس جٌّٓطػ٠ٍّٓ جورٍ

 ذٍى ٠ؼطّى ِٓ جٔطمحٌٙح ٚذحٌطحٌٟ جٌط١ٕٛغ، ضم١ٕحش فٟ جٌطكىُ فٟ لىٌجضٙح ذطك١ٓٓ ٌٍؿُجتٍ ٠ّٓف ِح ف١ّح ذؼى، ٚ٘ٛ ذحٌٍّوٚو٠س

 ِطؿىوز. ٠حل٠ٛس ِٛجٌو ػٍٝ ٠ؼطّى ذٍى ئٌٝ ٔحٞرس  جٌّٛجٌو ػٍٝ

ْ  ذٍٔحِؽ جٌطحلحش جٌّطؿىوز جًٌٞ ٠ىَٚ ٌغح٠س  ٠ُٚٓٙ فٟ أٌف ِٕٛد ٖغً أٚ أوػٍ،  ٠100ٓحُ٘  فٟ جْطكىجظ  2030ئ

 ٠ًؼّ ِّح ١سٕحتجٌ جٌّٕح٠ك فٟ ٚٞؼ١س جألفٍجو جٌّطؿىوز جٌطحلحش ٌٛطض ق١ع جٌفمٍ وجتٍز ضم١ٍٙجألفٍجو ٚ ق١حز ؾٛوز ضك١ٓٓ

 جٌٛكس ١ٍُطؼجٌ نىِحش وفحءز ٌفغ فٟ ىح١ٌفطجٌ جٌطحلس ِٕهفٟس ئِىجوجش غاليطجْ ئٌٝ ذحإلٞحفس جٌك١حز زٝ ضك١ٓٓ ؾٛوٍػ

 نٍك ٠ٍ٠ك ػٓ جٌفمٍ ِكحٌذس فٟ ّػًطٚجٌّ جٌػحٌػس  ٌألٌف١س جالْطٍجض١ؿٟ ضكم١ك جٌٙىف فٟ ٠ٓحُ٘ حوّ جٌطحلٛٞ ٚجألِٓ

ٚضكم١ك  ٚجٌطم١ًٍ ِٓ ج٢فحش جالؾطّحػ١س ذطحٌسنفٝ ِّح ٠ؼًّ ػٍٝ  .ؿىوزطجٌّ ضطر١محش جٌطحلحش فٟ ػّحٌطٚجالْ ٛظحتفجٌ

 .(2011)ذٛػّٖٛس،  الؾطّحػ١س ٚجٌر٠ٍٗسججٌط١ّٕس 

 ِال١٠ٓ 6أ٠َى ِٓ   ٠ٍمٝ . ق١ع ٚجٌر١ث١س ٚجأل١ِٕس جاللطٛحو٠س جٌفٛجتى ضفٛقػى٠ىز  ٚك١س فٛجتى جٌّطؿىوز جٌطحلس ذٍٔحِؽ  ٠ٛفٍ

جٌٛلٛو  قٍقجٌٕحضؽ ػٓ  جٌطٍك ٚجٌٙٛجء جٌّغٍمس جألِحوٓ فٟجٌٍّٛظ  حٌٙٛجءو جٌر١ثس  ضٍٛظ ذٓرد ٠ْٕٛح قطفُٙ ٖهٙ

 جالضكحو جٌطٍٛظ ٚوٍف. ٚجٌّال٠ٌح جإل٠ىَ ٞكح٠حجٌطٍٛظ جٌر١ثٟ  نٍٜ ٞكح٠حأ ذؼرحٌز  جٌطم١ٍى٠س جٌك٠ٛ١س ٚجٌىطٍس جألقفٌٛٞ

 ذكٛجٌٟ جألٌٚٚذٟ جالضكحو ِٛج٠ٕٟ ضم١ٍٛ ق١حز ػٍٝ ٚػًّ ، 2012 ػحَ فٟ ٞحتغ ػًّ ٠َٛ ِال١٠ٓ 5 قٛجٌٟ جألٌٚٚذٟ

 .ٚجٌٛكس ذحٌٓالِس جٌّطؼٍمس جٌّهحٚف ؿٕدض جٌّطؿىوز حٌطحلسف .ِفمٛوز ػٍّ ْٕس أٌف 240

جٌكىِٛس إل٠ؿحو ْرً ذى٠ٍس  ، ْؼصجٌّمرٍس ْٕس 50ػٍٝ ضك٠ًٍ نرٍجء ِٓ َٚجي جقط١ح٠ جٌٕف١ جٌؿُجتٍٞ فٟ غْٟٛ  جٚذٕحءً 

فٟ جٌّحتس ِٓ جٌىٍٙذحء ِٓ ِٛجٌو ِطؿىوز ذكٍٛي  10نطس ٠ّٛقس إلٔطحؼ  الْطغالي جٌطحلس ٌّح ذؼى ػٙى جٌٕف١. فمى وٗفص ػٓ

2020. 

ئٌٝ  100وّح أػىّش ٍٖوس ٍْٛٔغحَ جٌرٍٔحِؽ جٌطّٛـ جًٌٞ ٠طؼٍّك ذأؿحَ ِٕٛغ إلٔطحؼ جٌٛفحتف جٌٟٛت١س جٌفٌٛط١س ذٓؼس 

ّٗحٌ ذٓؼس  120 ًّ ِٓ ٚال٠س جٌٛجوٞ ٚذ  ١ِ100غحٚج٠ ٚوًٌه ئ٠الق ٍِٗٚػ١ٓ آن٠ٍٓ ٌّكطط١ٓ قٍج٠ٌط١ٓ ١ّٖٓط١ٓ ذى

ِٕطٍك أٔٗ ٠ًّٗ ؾ١ّغ جٌمطحػحش جاللطٛحو٠س جألنٍٜ وحٌركع ٚجٌطؼ١ٍُ ٚضطؿٓى أ١ّ٘س ً٘ج جٌرٍٔحِؽ ِٓ ١ِغحٚج٠ ٌىً ٚجقىز. 

ً  ٗذحإلٞحفس ئٌٝ أٔ  ٚجٌّٛجٌو جٌّحت١س ٚغ١ٍ٘ح جٌطٟ ضططٍد ج٠ٌُّى ِٓ جٌطحلس،  ْ  فٟ  ٠ٓحُ٘ ئ٠ؿحذح   جٌط١ّٕس جالؾطّحػ١س، ق١ع أ

أٌف  100جإلٔطحؼ ج٠ٌٕٟٛ ٚأٌف فٟ ِؿحي  100أٌف ِٕٛد ػًّ ) 200جٌّٕٛغ جٌهح٘ ذأطحؼ ِحوز ج١ٓ١ٍ١ٌَٓٛ ٠ٛفٍ

% ذكٍٛي  9ئٌٝ نفٝ جْطٙالن جٌطحلس ذٕٓرس  جٌرٍٔحِؽ٠ٚٙىف . (165)ٍِٚجْ، ٚفكس  ِٕٛد ػًّ آنٍ فٟ جٌطٛى٠ٍ( 

ذ١ٍْٛ وٚالٌ. ٠ّٚٓف  ١ٍِ42ْٛ ٠ٓ ِىحفة ٌٍٕف١ ٚجْطٍؾحع ِرحٌغ ضفٛق  63 ٕٟ ضٛف٠ٍ١جٌٛ لطٛحوٌالّح ٠ط١ف ِ، 2030ْٕس 

)ْْٕٟٛ، ٠طُ ضٛؾ١ٙٙح ٔكٛ جٌطٛى٠ٍ.  2030ٚ 2021ذ١ٍْٛ ِطٍ ِىؼد ِٓ جٌغحَ نالي جٌفطٍز ذ١ٓ  300جٌّهط١ ذحلطٛحو 

2016).  

 حِ ١ٍِْٛ لىَ أٞ 63جٌطحلس جالقف٠ٌٛس ضفٛق  ضٛف١ٍ ( 2020-2015جٌّطؿىوز ) جٌطحلحشٚضطٛلغ جٌؿُجتٍ ِٓ نالي ذٍٔحِؽ 

. ٚوًج ضهف١ٝ ِٓ ١ِمحٚج٠ 1500لٛز ٠حل٠ٛس ضفٛق ١ٍِحٌ وٚالٌ ِٓ نالي جلطٛحو  ١ٍِ2حٌ وٚالٌ. ضٛف١ٍ قٛجٌٟ  38 ي٠ؼحو

١ٍِحٌ وٚالٌ، ذحإلٞحفس ئٌٝ نٍك  1.1ِّح ٠ّٓف ذطٛف١ٍ  ٠ٓ ١ٍِْٛ 193 ِٓ أوػٍ ذٕٓرس ضفٛقجٔرؼحغحش غحٟٔ أو١ٓى جٌىٍذْٛ 

 ِٕٛد ػًّ. 500000فٍ٘ ػًّ ضفٛق 

 جٌرٍٔحِؽ ئ٠حٌ فٟ 2050 ذكٍٛي جٌّطؿىوز جٌطحلحش ِٓ 30 % ِٓ أوػٍ جٌىٍٙذحت١س ئٌٝ  جٌطحلس ئٔطحؼ  جٌؿُجتٍ ٌفغ ضٍضمدٚ

 ِٓ جٔطاللح جٌىٍٙذحء ِٓ ١ِغحٚج٠  22000جٌرٍٔحِؽ ئٔطحؼ  ً٘ج ٠طٛلغ ق١ع ئػىجوٖ جٌؿحٌٞ جٌّطؿىوز جٌطحلحش ٌط١ّٕس ج٠ٌٕٟٛ

 ِٓ جٌؿُجتٍ ٚضٓؼٝ جٌمحٌز جألٌٚٚذ١س ِغ جٌركٍ ضكص ٚػ١ٍّحش ٌذ١ ٔمً ٖرىس جٌؿٕٛخ،فٟال ػٓ ئٔٗحء فٟ ج١ٌّٓٗس جٌطحلس

 فٟ قؿّٙح ضط٠ٍٛٚوًج  ٚض١ٍٖى جْطؼّحٌٙح جٌطحلس قؿُ ٌفغ جٌّطؿىوز ئٌٝ جٌطحلحش ِؿحي فٟ ٚجْطػّحٌجضٙح ِٗح٠ٌؼٙح نالي

 ٠حلس ػٓ ػرحٌز 60 % ٚ جٌطحلس، ئؾّحٌٟ ِٓ 40 % جٌّطؿىوز ئٌٝ جٌطحلحش ئٔطحؼ قؿُذك١ع ضطٛلغ ٌفغ  ج٠ٌٕٟٛ جإلٔطحؼ

  ٚوً ً٘ج ٠ٓحُ٘ فٟ جٌط١ّٕس جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس وىً. .2030 قىٚو فٟ ج٠ٌٍحـ ٠حلس 17 % ٚ ١ّٖٓس

  ْ جاللطٛحو٠س  أذؼحو٘ح ضكم١ك نالي ِٓ جٌّٓطىجِس جٌط١ّٕس ضكم١ك فٟ ضٓحُ٘ جٌهٍٟجء جٌطحلحش ِٚٓ نالي ِح ْرك ٔٓطٕطؽ أ

 .ٚجٌر١ث١س ٚجالؾطّحػ١س
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 :انخبرًخ

ج ٌٍطٙى٠ىجش جٌطٟ وحٔص  ًٍ ضفٍٞٙح ضُؼطرٍ جٌطحلس جٌهٍٟجء جقى أُ٘ جٌّٛحوٌ جٌطحلس، فرؼىِح وحْ جٌؼحٌُ ٠ؼ١ٕ فٟ قحٌس ١ْثس ٔظ

ٓطهىِس، ئال   ػ١ٍٙح قحٌس جألٌٜ ِٓ ضٍٛظ أٚ جقطّح١ٌس ضٍٛظ ذٓرد جٌطحلحش جٌٟحٌز ُّ ْ   جٌ وً يٌه جٌهطٍ ذىأ ٠طالٖٝ فٟ  أ

جٌهٍٟجء ٚذٍَٚ أ١ّ٘طٙح جٌٗى٠ىز، فٟٙ، ذحإلٞحفس ئٌٝ وٛٔٙح ٠حلس ٔظ١فس، ضُؼى وًٌه ٠حلس ج٢ٚٔس جألن١ٍز ِغ ظٌٙٛ جٌطحلس 

طؿىوز غ١ٍ لحذٍس ٌٍٕفحي، ُِ   ْ  ٌْٙٛس جٌكٛٛي ػ١ٍٙح أوٓرطٙح ِىحٔس ٍِِٛلس نالٚس جٌطحلس ج١ٌّٓٗس.  وّح أ

ًٌ  فٟٙ ضٍؼد جٌّٓطىجِس.  جٌط١ّٕس م١ككضّٓف ذط جٌطٟ جٌر١ث١سٚ جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س جٌطكى٠حش ِهطٍف ِؼحٌؿس فٟ ِك٠ٌٛح جوٚج

 ألؾ١حي ٔظ١ف ِك١١ فٟ جٌؼ١ٕ فٟ جألًِ ٚوًٌه ٚجٌط١ّٕس، جٌر١ثس ذ١ٓ جعٍجٌٛ ٌكً ج١ٌٍْٛس جٌّػٍٝ  جٌهٍٟجء جٌطحلس ضرمٝٚ

ق١ع ضٓحُ٘ فٟ جٌكفحظ ػٍٝ جٌر١ثس ٚجٌطم١ًٍ ِٓ ضىح١ٌف  ٚضؼًّ  جٌّٓطىجِس، جٌط١ّٕس ٌطكم١ك أْح١ْس ٌو١ُز ئيْ فٟٙ جٌّٓطمرً،

ضكم١ك جٌط١ّٕس   أٞضٛف١ٍ ِٕحٚد جٌؼًّ ٚنفٝ ِٓطٜٛ جٌرطحٌس  ئٌٝ ذحإلٞحفس جألفٍجو ػٍٝ ضكم١ك جٌطٛف١ٍ ٚجاللطٛحو ٌىٜ

 ٚذحٌطحٌٟ جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس. جٌكفحظ جٌر١ثس ٚقّح٠طٙحٚجاللطٛحو٠س ٚجٌط١ّٕس جالؾطّحػ١س 

 :انزىصيبد

 ٟٔ؛جٌطحلس جٌهٍٟجء ئْطٍجض١ؿ١سور١ٍ فٟ ضرٕٟ  ِٓ ذ١ء جٌؿُجتٍ  ضؼح  

  ٍٗٔ ٟ؛جٌطحلس ٚض١ٍٖى ض٠ٕٛغ أ١ّ٘س قٛي جٌٛػ 

 ُجٌهٍٟجء؛ جٌطحلحش لطحع فٟ جإلْطػّحٌ ػٍٝ ٚئٍٖجوٗ جٌهح٘ جٌمطحع ضكف١ 

 ٌٍٗر١ثس؛ جٌٍّٛغس جٌطم١ٍى٠س جٌطحلحش لطحع ػٍٝ ٚضهف١ٟٗ جٌهٍٟجء جٌطحلحش ٌمطحع جٌىػُ ضٛؾ١ 

 جٌّطؿىوز جٌطحلحش جْطغالي فٟ جٌؼٍّٟ ٚضى٠ٛٓ جٌّٛجٌو جٌر٠ٍٗس ضط٠ٍٛ جٌركع. 

 جٌّٓطىجِس، جٌط١ّٕس ٌطكم١ك جٌطحلس ْطهىجَجٚ ٚئٔطحؼ ض٠ٕٛغِغ ضرٕٟ  ػ١ِّٛس ِٓطمٍس ِح١ٌح ٚئوج٠ٌح ِإْٓحش ئٔٗحء 

 ِٛحوٌ ٚجْطهىجَ جٌٕٛحػٟ، جٌمطحع جاللطٛحو٠س نحٚس جٌمطحػحش فٟ جٌطحلس وفحءز ذطك١ٓٓ جٌّطؼٍمس جألٌِٛ ِٕٚٙح

 .جٌرى٠ٍس جٌطحلس

 

 

 

 انًراجغ:

 .ٍِوُ جالٍ٘جَ ٌٍطٍؾّس ٚ جٌٍٕٗ  :جٌمحٍ٘ز .جٌطحلس ٚ ِٛحوٌ ِهطٍفس  .(1995) .ج ,جْالَ .1

 .جٌططٍغ ئٌٝ ٠حلس ال ضٕٟد "ِمحي قٛي جٌطحلس جٌّطؿىوز .(2008) .َ ,ئوٙحٌش .2

 .وجٌ قحفع ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ .جٌط١ّٕس جاللطٛحو٠س .( 2000 ) .ج .ع ,جأل١ِٓ .3

 .وٌجْحش ٚلٛج١ٔٓ ِؿٍّ جٌٌٜٗٛ .ٍِف قٛي جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس جٌّطؿىوز .(2012) .ع .ع ,جٌؼٍجوٞ .4

ِؿٍس ضى٠ٍص ٌٍكمٛق  .جٌّطؿىوز ٚوٌٚ٘ح فٟ قّح٠س جٌر١ثس ألؾً جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس جٌطحلس .(2016) .. .َ ,ذٍج١ُ٘ .5
 . 20ػىو  3جٌّؿٍى 

 Consulté le 11 .أٌف ِٕٛد ٖغً 100جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ضٓحُ٘ فٟ نٍك  .(6ف١فٍٞ  ,2011) .ِ ,ذٛػّٖٛس .6

28, 2019, sur https://www.djazairess.com/echchaab/12112 

وجٌ ج١ٌٍّٓز ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ  :ػّحْ جالٌوْ .جٌطحلس ٚض٠ٍٛع جٌر١ثس .(2007) .ع .ع ,هفحفجٌ & ,.ن .ظ ,ن١ٍٟ .7

 .1ٚجٌطرحػس ٠ 

 . 1جٌىجٌ جٌى١ٌٚس ٌالْطػّحٌجش جٌػمحف١س ٠ :ٍِٛ .ِرحوب جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس  .(2000) .َ ,وٚؾٍرّ .8
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وٌجْس ٕٚىٚق جٌُوحز  -جٌّٓطىجِسوٌٚ جٌُوحز فٟ ضكم١ك جٌط١ّٕس " .(2012) .ٚ .ٚ ,ػٕحٟٔ & ,.ْ ,ْح١ْس .9

 .(.p. ٘. 206) ,ِمِٛحش ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس فٟ جاللطٛحو جإلْالِٟ :ٍِطمٝ جٌىٌٟٚ قٛي  ."-جٌؿُجتٍٞ

 .ؾحِؼس لحٌّس

 . ِهرٍ جٌط١ّٕس جٌّك١ٍس جٌّٓطىجِس -ِؿٍس جاللطٛحو ٚجٌط١ّٕس .(2015) .ع ,ذح٠ُ٠ى & ,.َ ,١ٍّْحٟٔ .10

ِؿٍس جاللطٛحو  .أ١ّ٘س جإلوجٌز جٌّك١ٍس فٟ ضكم١ك جٌط١ّٕس جٌّك١ٍس جٌّٓطىجِس  .(2015) .ع ,ذح٠ُ٠ى & ,.َ ,١ٍّْحٟٔ .11
 . ؾٛجْ 3ِهرٍ جٌط١ّٕس جٌّك١ٍس جٌّٓطىجِس جٌؼىو  -ٚجٌط١ّٕس

 Consulté le ."٠حلس ج٠ٌٍحـ"١ِغحٚج٠ ِٓ  400ِٕطمس إلٔطحؼ  21جٌؿُجتٍ ضكىو  .(28 8 ,2016) .ع ,ْْٕٟٛ .12

11 28, 2019, sur ً١ٌْٛ: https://bit.ly/2RdVtMS 

جٌّإضٍّ جٌىٌٟٚ  .جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٚجٌىفحءز جإلْطهىج١ِس ٌٍػٍٚز جٌرط١ٌٍٚس فٟ جٌؿُجتٍ .(2008) .٘ ,ٚحٌكٟ .13
و١ٍس جٌؼٍَٛ جاللطٛحو٠س ٚػٍَٛ جٌط١١ٍٓ، ؾحِؼس فٍقحش  :ػ١ٓ ١ٍٍِس،  .قٛي جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس ٚجٌىفحءز جالْطهىج١ِس 

 .2008أذ٠ًٍ  7/8ػرحِ ، ٠ِٟٛ 

 .و١ٍس جٌؼٍَٛ جاللطٛحو٠س ٚجٌطؿح٠ٌس ٚػٍَٛ جٌط١١ٍٓ .ِفح١ُ٘ قٛي جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس .(2017 ) .ٔ ,٠ٌٛٚس .14

دمحم ٠حٌرٟ، دمحم ْحقً، أ١ّ٘س جٌطحلس جٌّطؿىوز فٟ قّح٠س جٌر١ثس ألؾً جٌط١ّٕس  .(2008) .َ ,ْحقً & ,.َ ,٠حٌرٟ .15

 . 06ِؿٍس جٌرحقع، جٌؼىو  .جٌّٓطىجِس

وجٌ ١٠رس ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ٚجٌطؿ١ُٙجش جٌؼ١ٍّس جٌمحٍ٘ز،  .وٌجْحش فٟ جإللطٛحو ٚجٌط١ّٕس .(2003 ) .٠ .ِ ,ػالَ .16
،ٍِٛ , 06. 

١ٍّْحْ وؼٛجْ ؾحذس جقّى ضؿٍذس جٌؿُجتٍ فٟ جْطغالي جٌطحلس ج١ٌّٓٗس ٠ٚحلس  .(2015) .ج ,ؾحذس & ,.ِ ,وؼٛجْ .17

 .72-49 , 14 :جٌؼىوِؿٍس جٌؼٍَٛ جاللطٛحو٠س ٚجٌط١١ٍٓ ٚجٌؼٍَٛ جٌطؿح٠ٌس  .ج٠ٌٍحـ

أٌر١ٍ .ضٍ :ذ١ٍٚش .ضكى٠حش جٌط١ّٕس ِٓ ُٚ٘ جٌطكٌٍ جاللطٛحوٞ ئٌٝ ذٕحء ِؿطّغ ذى٠ً،  .(2007) .ِ ,الضِٛ .18

 .نٌٛٞ، جٌٍٗوس جٌؼح١ٌّس ٌٍىطحخ

 .ج .ع ,ٍِٚجْ .19

 .جٌؿٕحو٠ٌس ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ جٌطرؼس جألٌٚٝ .جٌطحلس جٌّطؿىوز .(2016) .ج .ع ,ٍِٚجْ .20

ِؿٍس جإلْطٍجض١ؿ١س  .ج٢فحق جٌّٓطمر١ٍس ٌٍطحلس جٌهٍٟجء فٟ جٌؿُجتٍ .(2019) .ل ,غّحٌ & ,.ٖ ,ور١ٍ ,.ٌ ,ِطّح٠ٟ .21
 .ؾ١ٍ٠ٛس (جٌؿُء جٌػحٟٔ)، ػىو نح٘ 09 :ِؿٍى , :ٚجٌط١ّٕس ػىو نح٘ ذحٌّإضٍّ جٌىٌٟٚ جألٚي

 .ْطػّحٌجش جٌػمحف١سضٍؾّس ذٙحء ٖح١٘ٓ، جٌىجٌ جٌى١ٌٚس ٌال :جٌمحٍ٘ز .ِرحوب جٌط١ّٕس جٌّٓطىجِس .(1993) .و ,١ِْٛٗص .22

، ضُ  //:statistics/kwesg/www.iea.orhttps/، ػٍٝ جٌّٛلغ:2018جٌى١ٌٚس ٌٍطحلس جٌّطؿىوز،  ضم٠ٍٍ جٌٛوحٌس .23
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