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مة تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العالقة بين البعد اإلقتصادي للتنمية المستدا
بإستخدام مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى ومزيج الطاقة المستدامة 

طاقات متجددة( , وذلك من -كفاءة إستخدام الطاقات التقليدية) المتمثلة في الثنائية
خالل شرح إتجاه العالقة بين مختلف المتغيرات بصياغتها في صورة نموذج رياضي 

بإستخدام نموذج اإلنحدار  (,IEAولية للطاقة)مقدر من واقع بيانات الوكالة الد
  .(OLS)الخطي المتعدد وباإلعتماد على طريقة المربعات اإلعتيادية

طاقات , كفاءة الطاقة, بعد إقتصادي, الطاقة المستدامةمزيج : الكلمات المفتاحية
 . متجددة

Abstract: 

This study aims to highlight the relation between the economic 

dimension and sustainable development using the per capita 

GDP index and the sustainable energy mix of the two 

(efficiency of using traditional energies - renewable) by 

explaining the relationship between the various variables as an 

estimated mathematical model From the International Energy 
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Agency (IEA) data, using the multiple linear regression model 

and using the OLS method.  

Keywords: Sustainable energy mix, Economical dimension, 

Energy efficiency, Renewable energies. 

 
 مقدمة: 

 ,الجزائر في والجتماعية اإلقتصادية التنمية تحقيق في حيويا دورا الطاقة قطاع يلعب
 الداخلية التحديات من جملة الجزائر تواجه و التنمية برامج متطلبات كل يوفر فهو

 الحالية اإلتجاهات اعتبار يمكن ,اإلستهالك جانب فمن الحيوي  القطاع بهذا المرتبطة
لبعض  قراءة وتحليل خالل من ذلك ويتضح .للطاقة مبددة ألنماط اإلستهالك

ستهالكها فكثافة إستهالك الطاقة بالطاقة المرتبطة المؤشرات  ضمن من الجزائر في وا 
السنوات ا مدار وعلى وهي في إرتفاع مستمر.نسبيا على مستوى العالم األعلى
 بل الطاقة, على الطلب ونمو اإلقتصادي النمو بين لالرتباط فك يحدث لم ,الماضية

مؤشر  هذا وفي اإلقتصادي النمو الطاقة على الطلب نمو تخطى فقد العكس على
 في ساهم ولقد .المطلوبة المضافةا القيمة إلنتاج بكفاءة الطاقة على عدم إستخدام

 99 نحو تلبية في تساهم التي األحفوري  الوقود رمصادر  وفرة منها أسباب عدة ذلك
 التي تعد الوقود ألسعار الكبير والدعم األولية, الطاقة على الطلب إجمالي من %

وعلى هذا األساس ترصد الجزائر مزيدا من األموال  .العالم مستوى  ىاألقل عل
للتطوير واألبحاث واالستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة إستخدام 

اقة بكل أنواعها على الطاقة التقليدية وفي الوقت نفسه تقلل من اآلثار السلبية للط
البيئة. كما أنها تعد خيارا استراتيجيا أيضا  ألن األمر يتعلق بمنظومة متكاملة نحو 
تحقيق الهدف األكبر, وهو وجود مزيج للطاقة جديد يأخذ في االعتبار كل المعطيات 
دراج  والمتطلبات الكفيلة برفع الكفاءة االستخدامية للموارد الطاقوية الناضبة وا 

ومن هذا المنطلق يمكن ات المتجددة كخيار استراتيجي وبديل تقدمه الطبيعة. الطاق
 طرح اإلشكالية التالية:
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على البعد  من خالل مؤشرات الطاقة المستدامة ما مدى تأثير المزيج الطاقوي 
 ؟ (0202-0222اإلقتصادي للتنمية المستدامة في الجزائر خالل الفترة )

 أهمية الدراسة:
لكبير والمتعاضم لقطاع الطاقة في اإلقتصاد الجزائري فإن إستمرار النمو نظرا للدور ا

 في الطلب المحلى على الطاقة سوف يزيد من الضغوط على الحصة المتاحة
للتصدير في المستقبل وبالتالي على مصدر الدخل الرئيسي الذي يدر العملة الصعبة 

ية لعقلنة اإلستهالك المحلى وهذا مايطرح تبتي سياسة تحسين كفاءة الطاقة التقليد
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الموارد الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة المتوفرة 
في الجزائر خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لها دور مهم في المستقبل إذن 
فأهمية الموضوع تكمن في إيجاد توليفة مثالية من مزيج الطاقة المتمثل في إستغالل 

قات المتجددة جنبا إلى جنب مع إستغالل النفط والغاز الطبيعي مع تبني سياسة الطا
 الكفاءة الطاقوية لهذه المصادر.

 :أهداف الدراسة
 من نصيب الفرد على مستدامةالمزيج الطاقة ا أثر اختبار إلى الدراسة هذه تهدف
 االقتصادي للتنمية المستدامة للبعد كمؤشر اإلجمالي المحلي الناتج

 مفاهيم حول الطاقة المستدامة و المزيج الطاقوي  -والأ
 مفاهيم حول الطاقة المستدامة:-2

تبين التنبؤات العالمية المتعلقة بإستهالك الطاقة أن هناك زيادة في الطلب على 
الطاقة ويتوقع سيطرة الوقود اإلحفوري على هيكل الطلب على الطاقة حتى عام 

إلنسان على البيئة سيزداد ويستمر باإلضافة إلى ويترتب على ذلك أن تأثير ا 0202
حتمال الرفع من وتيرة التغيرات المناخية المخاوف . خطر تأكل إحتياطات الطاقة وا 

بشأن إستمرارية سياسة الطاقة الحالية أدى إلى تزايد اإلهتمام بمفهوم التنمية 
د العوامل المستدامة حيث يعتبر الوصول الثابت إلى الطاقة وخاصة الكهرباء أح

غير أنه من الصعب من خالل الوثائق والدراسات  1األساسية في قيام الحضارات 
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والبحوث وضع تعريف واضح و دقيق لكيفية صياغة إستراتيجية تنمية قطاع الطاقة 
في إطار مفهوم التنمية المستدامة وعادة ما يتلخص هذا األمر في: 

إذن  2 عمليات تنفيذ كفاءة الطاقةجانبين هما تطوير مصادر الطاقات المتجددة و 
. وفق 3لطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هما "الدعائم الثنائية" لسياسة الطاقة المستدامةا

ES=RE+EF الطاقة المستدامة= الطاقة المتجددة+كفاءة الطاقة  4المعادلة التالية:

يق فتوصيف و تعريف مصطلح الطاقة المستدامة والذي غالبا ما يتم ربطه بطر 
الخطأ بالطاقة المتجددة فالتعبير األول أوسع بكثير حيث أن مسألة اإلستدامة ال 
تنطوي فقط على توليد الطاقة ولكن أيظا على إستهالكها كما أن العامل على وضع 
مقاربة متوازنة للطاقة يجب أن ال بنحصر في مشكل اإلستدامة فحسب بل يجب أن 

 والبيئية للتنمية اإلقتصادية. يتعداه أيضا إلى الحاجات اإلجتماعية
يعد  و إن مفهوم الطاقة المستدامة مستمد من محاوالت تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة

ولهذا   في تطور حضارة المجتمعات الحديثة ارئيسي الوصول إلى الطاقة عامال
السبب ينبغي أن يكون قطاع الطاقة من أول القطاعات التي ستتحول نحو التنمية 

فأغلب تعاريف الطاقة المستدامة مستمدة من تعريف مبادئ التنمية  دامةالمست
 حاجات تلبي التي التنمية "بأنها إياها معرفا الذي طرحته لجنة براندتالندالمستدامة 
 المفهوم ويركز 5"حاجاتهم تلبية في المقبلة األجيال قدرة على دون المساومة الحاضر

 شريطة إشباعها, على العمل مع والقادمة اليةالح لألجيال الحاجات اإلنسانية على
لها, أصبحت هذه الجملة  اإلستجابة على البيئة قدرة بصورة تحترم ذلك يكون  أن

 6األساس في مفهوم الطاقة المستدامة على سبيل المثال ال الحصر:
الذي يصف سياسة الطاقة المستدامة في ثالثة أبعاد:  H. Rogall تعريف -أ

القتصادية واالجتماعية والثقافية. وبهذه الطريقة , فإن معايير اإليكولوجية وا
 االستدامة المعتمدة هي:
االحترار العالمي, التسامح الطبيعي, استهالك الموارد غير * البعد اإليكولوجي: 

 المتجددة , اإلفراط في استخدام الموارد المتجددة , األخطار على صحة اإلنسان.
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ثير على االقتصاد الوطني, وتلبية احتياجات الطاقة , وأمن * البعد االقتصادي: التأ
العرض على المدى القصير , واألسعار ذات الصلة , ومنع التركيز , وفعالية تكلفة 
سوق الطاقة , واالعتماد االقتصادي على إمدادات المواد الخام , و الكفاءة والمنافسة 

 ل الطاقة والصناعة الكيميائية(.لالستخدام من قبل قطاعات مختلفة من االقتصاد )مث
التسامح االجتماعي, والتأكيد الدائم على اإلمداد, * البعد االجتماعي والثقافي: 

 والتكامل مع البنية التحتية القائمة, وتجنب المشاركة في الصراعات العالمية, واألمن.
ثالثة أعمدة للتقسيم المستدام C.I. Jones و G.P Hammond كما يقدم-ب

 قة وتشمل:للطا
ينبغي أن تكون آثار استخدام تكنولوجيا معينة خاضعة للتقييم * الدعامة البيئية: 

البيئي. وفي هذا الصدد , ينبغي إجراء التحليل من حيث الحجم من خالل آثار البيئة 
والطاقة. يمكن أن تكون أدوات هذا التحليل عبارة عن دورات حياة ودورات وقود 

خالل استخدام عمليات تحليل الديناميكا الحرارية )الطاقة كاملة. وهذا ممكن من 
 (.LCA) واإلجهاد( وتقييم دورة الحياة البيئية

 الفائدة البيئية. -* الدعامة االقتصادية: ينبغي تحليلها بتحليل التكلفة 
يصبح من الصعب استخدام معايير قابلة للقياس , ولكن من *الدعامةاالجتماعية: 

لى سبيل المثال  من خالل مستوى إشراك أصحاب المصلحة , الممكن جزئيا , ع
وبحوث العمالء , وتفضيالت الخريطة , إلخ. ومن ناحية أخرى , من المستحسن 
أيًضا استخدام التقييم األخالقي لتأثير أنظمة الطاقة الحالية والمستقبلية على المجتمع 

اواة بين األجيال من حيث والبيئة. جانب واحد من هذا التقييم هو أيضا مسألة المس
 الوصول إلى المصادر.

التي ,  LG Action التعريف المثير لالهتمام للطاقة المستدامة يمثل منظمة -ج
تجمع بين الحكومات المحلية  الملتزمة بمبادئ التنمية المستدامة. ووفقًا لممثلي 

حد األدنى( الطاقة المستديمة , فإن إنتاجها واستخدامها ال يسبب )أو فقط إلى ال
التأثير السلبي على صحة اإلنسان والبيئة وعمل النظم الطبيعية. و الهدف هو 
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ضمان أمن الطاقة لألجيال الحالية والمستقبلية. ويتعين تحقيق ذلك من خالل 
 مجموعة من المدخرات والحلول والتقنيات الفعالة واستخدام الطاقة المتجددة. هذا

سد جوهر هذا المفهوم , ألنه يسلط الضوء ليس الوصف العريض يعتبر أفضل ما يج
 فقط على مسألة الدوام , بل يشير أيًضا إلى أن الموافقة على االستخدام  حيث يمكن
أن تسبب مصادر الطاقة ضرًرا طفيًفا للبيئة وصحة اإلنسان. هذا الحكم مهم ألنه , 

. من خالل ة من الناحية العملية , ال يوجد مصدر للطاقة ال يسبب أي ضرر للبيئ
مصادر الطاقة التي  مجموع ما ذكر سابقا يمكن القول أن الطاقة المستدامة هي
مان الحصول والوصول إلى ضتسمح لألرض بدعم النظم البيئية المتوازنة والصحية و 

من هذا المفهوم كفاءة إستخدام ضويت وبشكل مستدام فة حاليا ومستقباليالطاقة النظ
 إستخدام الطاقات المتجددة.الطاقة التقليدية وتفعيل 

 كفاءة الطاقة:-1
 تعريف كفاءة الطاقة: -أ

توفر كفاءة الطاقة مزايا مالية وبيئية فضاًل عن فوائد في مجال أمن الطاقة. منذ 
األزمات النفطية في سبعينيات القرن العشرين , تم تحقيق زيادة كبيرة في كفاءة 

ل عدم اليقين , والسياسات الحكومية , لزيادات أسعار الطاقة وعوام ةالطاقة استجاب
. إن توفير الطاقة يجلب فوائد من وجهة نظر فنية 7والتحسينات التكنولوجية المستقلة

ومالية ويساعد , بشكل غير مباشر , على مكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء 
عال العالم. وهو يتعلق بجميع جوانب الحياة وكل التطبيقات , وسيساعد بناء نظام ف

فكفاءة الطاقة هي مصطلح عام  8للطاقة على التغيير نحو إمدادات الطاقة المتجددة 
تم تعريف  9يشير إلى استخدام طاقة أقل إلنتاج نفس الكمية من الخدمات أو الناتج

؛ )أ( كفاءة الطاقة االقتصادية  10نوعين من جوانب كفاءة الطاقة على النحو التالي
ين مستوى المعيشة بنفس كمية الطاقة أو انخفاضها ؛ تعني زيادة اإلنتاج أو تحس

التقنية بانخفاض في الطاقة المحددة بسبب  -)ب( تتصل كفاءة الطاقة االقتصادية 
أي ينطوي مصطلح كفاءة التحسن التقني , والتغيرات في السلوك , واإلدارة األفضل 
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دون تغيير في  الحد من الطاقة المستخدمة التي تتطلبها العملية من الطاقة على
الطاقة المنتجة, سواء من حيث النوعية أو الكمية. وهذا من شأنه تقديم قيمة مضافة 
لإلقتصاد ككل,كذلك بالنسبة للمستهلك الفرد الكفاءة تعني أن المستهلكين يستخدمون 

 كميات أقل من الطاقة من دون التضحية بأنماط حياتهم العادية أو الطبيعية.
  الطاقة ءةكفا تحسين ميةھأ-ج

أو  كانت نامية الدول معظم في القرار صانعي تدفع التي األسباب من العديد يوجد
 القطاعات مختلف في الطاقة استخدام لترشيد واضحة إستراتيجية اعتماد إلى متقدمة
 11:يلي فيما األسباب هذه ذكر :ويمكن األساسية, األهداف كأحد

 محطات إنشاء عدم خالل من اإلنفاق دترشي على العمل في ويتمثل : مالي * سبب
 على تعتمد التي الدول في السبب هذاويزداد .الطاقة الحالية شبكات قدرة ورفع جديدة
 .عهابأنوا  الطاقة استيراد

 الدول في أيضاتها ميھأ وتزداد : الطاقة مصادر على االقتصاد اعتماد مدى *
 الوقت, بمرور الطاقة اتاحتياطي توقع انخفاض ظل في خاصة للطاقة, المستوردة

 يتعلق بمصادر مافي خاصة الواردات على تؤثر عسكرية أو سياسية تغيرات أو
 األحفورية الطاقة

 أو النقل في أو الصناعة في سواء الوقود احتراق أن المعروف من : بيئي سبب *
 الغازات من يعد والذي الكربون, أكسيد غاز ثاني عن ينتج القطاعات من غيرها
 .الحراري  االحتباس لظاهرة المسببة سيةاألسا

 الطاقة المتجددة:-0
 المتجددة الطاقة مصادر إن يلي: ما نورد منها المتجددة للطاقة هناك عدة مفاهيم

 وال تتجدد التي تلك أي مستديمة, وبصفة طبيعية, بصورة تتولد التي المصادرھي 
ثابت ومحدود في وهي طاقة اليكون مصدرها مخزون  12 البشري  ومھبالمف تنضب

الطبيعة تتجدد بصفة دورية أسرع من وتيرة إستهالكها تتشكل الطاقات المتجددة من 
 13 مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح
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 ال مستمر تقليدي غير طبيعي مصدر من المولدة تلك بها نعني المتجددة الطاقة
 استخدامها يسهل أخرى  إلى طبيعية من طاقة لهتحوي إلى ويحتاج فقط ينضب
 الطاقة فالطبيعة تعمل من من محيط في اإلنسان يعيش العصر تقنيات بوساطة
 يستطيع ال بحيث المحدودة غير الطاقة من كبيرة كميات مقدمة توقف دون  من حولنا

 سالشم هي اإلطالق على المولدات فأقوى  منها جزءا ضئيال يستخدم إال أن اإلنسان
 % 02 إلى يصل القدرة الكهرومائية ما من تنتج أن على قادرة وحدها المياه ومساقط

إذن فالطاقات المتجددة عبارة عن  14اإلنسان يستهلكها التي الطاقة مجموع من
مصادر طبيعية دائمة وغير ناظبة ومتوفرة في الطبيعة سواءا كانت محدودة أو غير 

تتميز بأنها أطول عمرا من الطاثقات التقليدية محدودة ولكنها متجددة بإستمرار وهي 
بحيث ال تتعرض للنظوب كما أنها نظيفة بحيث ال بنجم عن إستخدامها أي ضرر 

 رئيسة دوافع ثالث وهناك الكائنات بيئي بحيث ال تأثر سلبا وال تشكل خطرا على
 15 :هي المتجددة الطاقة نحو االتجاه إلى الدول تحفز
 الطاقة *أمن
 المناخ تغير من *القلق
 المتجددة الطاقة *كلفة

 المزيج الطاقوي:-1
مصطلح "مزيج الطاقة" إلى مجموعة مصادر الطاقة األولية المختلفة  يشير

المستخدمة لتلبية احتياجات الطاقة في منطقة جغرافية معينة. ويشمل الوقود 
ت غير المتجددة األحفوري )النفط والغاز الطبيعي والفحم( والطاقة النووية والنفايا

والعديد من مصادر الطاقة المتجددة )الخشب والوقود الحيوي والطاقة المائية والرياح 
والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية األرضية والحرارة من المضخات الحرارية والنفايات 
المتجددة والغاز الحيوي(.وتستخدم مصادر الطاقة األولية هذه , على سبيل المثال , 

 16د الطاقة, وتوفير الوقود للنقل والتدفئة والتبريد المباني السكنية والصناعيةلتولي
 17يعتمد تكوين مزيج الطاقة على: بالنسبة لكل منطقة أوبلد,
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 توافر الموارد القابلة لالستخدام محلًيا أو إمكانية استيرادها. *
االجتماعية اختيارات السياسة التي تحددها العوامل التاريخية واالقتصادية و  *

 والديمغرافية والبيئية والجيوسياسية.
 الدراسة القياسية-ثانيا

 النموذج القياسي:بناء  -2
 واإلحصائية القياسية الطرق  على اقتصادي وهذا باالعتماد نموذج بناء سيتم

 ببرنامج باالستعانة القياسية, النماذج خطوات تطبيق تم النتائج إلى وللوصول
Eviews .10  الحزم اإلحصائيةوبرنامج  SPSS.25 الستخراج النتائج والقيام

  .باالختبارات الالزمة
 لهالرياضي  الشكل وتحديد النموذجتصميم  -أ

 صيغة إلى االقتصادية العالقات تحويل طريق عن القياسي النموذج صياغة يتم
 ومرحلة النموذج تصميم مرحلة تعد هذا وألجل االقتصادي, الواقع مع قياسية تتناسب

 االقتصادي. القياس مراحل أهم معلماته من تقدير
 :التالي بالشكل المستقلة المتغيرات بداللة المتغير التابع التعبير على يمكن
),,( uXXfY RE 

 المستقلة كما يلي:  المتغيرات التابع وبين المتغير العام بين يحدد الشكل
 01.........1210 iRiEi uLNXBLNXBBLNY  
 حيث:

i :2000-2015 اهدات وهو يعبر عن سنوات الفترةيمثل رقم المش. 
 تعريف البعد اإلقتصادي للطاقة المستدامة:-أ

 Y :.نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
 :التعريف بمؤشرات مزيج الطاقة المستدامة -ب

   .EX *التعريف بمؤشرات كفاءة الطاقة:  نرمز للمتغير المستقل األول ب
1EX :اقة الوحدة مليون طن مكافئ نفط.إجمالي إنتاج الط 
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E2X : حصة اإلستهالك األولي للطاقة من صافي الصادرات الوحدة مليون طن
 مكافئ نفط.

3EX: دوالر  0222 كثافة إستهالك الطاقة النهائية الوحدة طن مكافئ نفط لكل
 .0202بأسعار 

E4X: الر دو  0222 كثافة إستهالك الطاقة األولية الوحدة طن مكافئ نفط لكل
 .0202بأسعار 

E5X: .كثافة إستهالك الطاقة النهائية للفرد الوحدة طن مكافئ نفط لكل فرد 
E6X: .كثافة إستهالك الطاقة األولية للفرد الوحدة طن مكافئ نفط لكل فرد 
E7X: اإلستقاللية الطاقوية. 
E8X :كفاءة قطاع تحويل الطاقة. 
E9X : كلغكثافة إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2  /0202 دوالر. 
 .RXب تعريف مؤشرات الطاقة المتجددة: نرمز للمتغير المستقل الثاني*
1RX : حصة إستهالك الطاقات المتجددة من اإلستهالك النهائي للطاقة )مليون طن

 مكافئ نفط(.
2RX  : حصة إستهالك الطاقات المتجددة من اإلستهالك األولي للطاقة )مليون طن

 مكافئ نفط(.
3RX :.)حصة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء )جيقا واط ساعي 
4RX :.)حصة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة )مليون طن مكافئ نفط 
1i, U1i, U1iU : األخطاء العشوائية. 
 :تقدير النموذج القياسي -1

ل اللوغاريتم وبإدخا  للنموذج أولي تقدير إجراء تم حيث النموذج, بتقدير نقوم
 نموذج المقترح هو النموذج أن بما في النموذج. المتغيرات الطبيعي على جميع

 ( والتيOLSالمربعات االعتيادية ) طريقة تقديره على في يعتمد سوف متعدد, خطي
 تدرس التي االنحدار نماذج تقدير معامالت في تستخدم التي الطرق  أشهر من تعتبر
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 هذه خصائص ومن بمتغير تابع, المستقلة متغيراتال من أكثر أو متغير عالقة
 القيم عن القيم المقدرة انحرافات مربعات مجموع تدني على تعمل أنها الطريقة
بعد التقدير األولي للنموذج تم إيجاد عدم معنوية بعض  التابع للمتغير المشاهدة

تم اعتماد  معلمات الدراسة والنتقاء المعلمات األكثر تأثيرا على المتغير التابع
لحذف المتغيرات غير  SPSS.25بعدة طرق في برنامج الحزم اإلحصائيةواالستعانة 
 :وكانت النتائج كما يلي, المعنوية

 النموذج نتائج تقدير :20جدول  رقم

 
 .(Eviews-10) اعتمادا على مخرجات برنامج تم إعداد الجدولالمصدر: 

 مخرجات التقدير تكون معادلة اإلنحدار على الشكل التالي: من

319

7431

005.0004.004.1

61.0588.01.0776.05.2

LNXRLNXRLNXE

LNXELNXELNXELNXELNY



 

 دراسة المعنوية اإلحصائية واإلقتصادية للنموذج المقدر: -0
 2 = 2.999 معامل التحديد المصحح: بلغت قيمتهAdj.R , حيث تعكس هذه

ة ومساهمتها في تحديد النسبة القدرة التفسيرية للنموذج, وتبين أثر المتغيرات المستقل
 وتفسير التغيرات الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي, أي أن  هذا

يعود سببها إلى المتغيرات المستقلة,  %99.9 تفسير على القدرة يمتلك النموذج
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أو إلى متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج  أخرى  عوامل إلى يعود %2.0والباقي 
  .i(u(ير العشوائيوترجع إلى المتغ

 ا
 بقيمة( =09010.22F) المحسوبة (F) بلغت قيمة: Fختبار

لذا ترفض فرضية العدم وتقبل , 2.22 وهي اقل من, (Prob.=0.000)احتمالية
الفرضية البديلة, التي تدل على معنوية معادلة االنحدار ووجود تأثير المتغيرات 

 المستقلة على المتغير التابع.
 : يلي ما المقدرة المعلمات لقيم التقدير ئجنتا من ويستخلص* 
 المتغيرات قيم تكون  عندما أنه إلى تشير الثابت للحد المقدرة المعلمة قيمة 

-حدود  عند يكون  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليفإن  المستقلة منعدمة
 .(P < 0.01) وذلك ألن ( 1 %عند مستوى (وهي ذات معنوية, 8.5.2

  موجبة, وتدل على وجود عالقة طردية بين جمالي إنتاج الطاقة إإشارة معامل
ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي, وهي ذات داللة إجمالي إنتاج الطاقة 

 هذا قيمة بلغت حيث(, P=0.000< 0.01) وذلك ألن ( 1%عند مستوى (إحصائية
 موجبةاقة إجمالي إنتاج الط زيادة أن إلى القيمة هذه , وتشير0.776 المعامل
 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ارتفاع إلى سيؤدي %1بمقدار
 . %2.220بمقدار

  سالبة, وتدل على وجود عالقة كثافة إستهالك الطاقة النهائية إشارة معامل
ونصيب الفرد من الناتج المحلي كثافة إستهالك الطاقة النهائية عكسية بين 

 >P=0.0350) وذلك ألن( 5%عند مستوى ( ةاإلجمالي, وهي ذات داللة إحصائي

كثافة زيادة  إلى القيمة هذه , وتشير0.10-المعامل هذا قيمة بلغت حيث(,  0.05
نصيب الفرد من الناتج  انخفاض إلى سيؤدي %02بمقدارإستهالك الطاقة النهائية 

 .   %10بمقدار المحلي اإلجمالي
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  ة, وتدل على وجود عالقة سالبكثافة إستهالك الطاقة األولية إشارة معامل
ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي,  كثافة إستهالك الطاقة األوليةعكسية بين 

 حيث(, P =0.000< 0.01)وذلك ألن ( 1 %عند مستوى (وهي ذات داللة إحصائية
كثافة إستهالك  ارتفاعإلى  القيمة هذه وتشير, -522.. المعامل هذا قيمة بلغت

نصيب الفرد من الناتج المحلي  انخفاض إلى سيؤدي  %0مقدارب الطاقة األولية
  .%522..بمقدار اإلجمالي

  سالبة, وتدل على وجود عالقة عكسية بين  اإلستقاللية الطاقويةإشارة معامل
ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي, وهي ذات داللة  اإلستقاللية الطاقوية

 قيمة بلغت حيث(, P =0.000< 0.01) وذلك ألن ( 1 %عند مستوى (إحصائية
 كثافة إستهالك الطاقة األولية ارتفاعإلى  القيمة هذه وتشير ،-010..المعامل  هذا

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  انخفاض إلى سيؤدي%1بمقدار
 . %010..بمقدار

  موجبة, وتدل على وجود كثافة إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إشارة معامل
ونصيب الفرد من الناتج كثافة إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون القة طردية بين ع

 P) وذلك ألن (1%عند مستوى (المحلي اإلجمالي, وهي ذات داللة إحصائية

إلى  القيمة هذه وتشير, 1.042 المعامل هذا قيمة بلغت حيث(, 0.01 >0.000=
نصيب  ارتفاع إلى سيؤدي%1داربمقكثافة إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  ارتفاع

 . 1.042%الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار
  حصة إستهالك الطاقات المتجددة من اإلستهالك النهائي للطاقة إشارة معامل

حصة إستهالك الطاقات المتجددة من موجبة, وتدل على وجود عالقة طردية بين 
تج المحلي اإلجمالي, وهي ذات ونصيب الفرد من النااإلستهالك النهائي للطاقة 

 قيمة بلغت حيث (،P =0.000< 0.01) وذلك ألن (1%عند مستوى (داللة إحصائية
حصة إستهالك الطاقات  ارتفاعإلى  القيمة هذه وتشير ،8..... المعامل هذا
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نصيب الفرد  ارتفاع إلى سيؤدي%1بمقدارالمتجددة من اإلستهالك النهائي للطاقة 
 . %2.2200جمالي بمقدارمن الناتج المحلي اإل

  موجبة, وتدل حصة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء إشارة معامل
حصة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء على وجود عالقة طردية بين 

عند (ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي, وهي ذات داللة إحصائية
 المعامل هذا قيمة بلغت حيث(, P =0.000< 0.01) وذلك ألن (1%مستوى 

حصة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج  ارتفاعإلى  القيمة هذه وتشير, .5....
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  ارتفاع إلى سيؤدي%0بمقدارالكهرباء 
 . %5....بمقدار

  إجمالي  معاملأما فيما يتعلق بمطابقة النموذج للنظرية اإلقتصادية فإن إشارة
شارات معامالت كل  إنتاج الطاقة جاءت موجبة ومطابقة للتوقعات النظرية المسبقة وا 

جاءتا سالبتان   كثافة إستهالك الطاقة األولية و كثافة إستهالك الطاقة النهائيةمن 
ومطابقتان للنظرية اإلقتصادية أما إشارة معامل اإلستقاللية الطاقوية جاءت سالبة 

فجاءت  CO2رية اإلقتصادية أما إشارة معامل كثافة إنبعاثات غازوغير مطابقة للنظ
  .عكس ما كان متوقعا موجبة

 اإلختبارات القياسية للنموذج: -1
تقدير  في واستخدامها العادية, الصغرى  المربعات طريقة على االعتماد ظل في

 ريقةط شروط من للتحقق الهامة االختبارات إجراء يشترط ذلك فإن نموذج الدراسة,
 يتم لكي المقدر النموذج وجودة صالحية من التحقق بهدف وذلك التقدير المستخدمة,

 :النحو اآلتي على نتائج التقدير, على االعتماد
 بواقي إتباع شرط من للتحققالمقدر:  النموذج لبواقي الطبيعي التوزيع شرط *اختبار
 النتيجة فكانت (Jurque- Bera)اختبار استخدام تم الطبيعي للتوزيع المقدر النموذج
, )P-(Value= 0.62 بلغ باحتمال ,)B =0.926-J(تساوي  االختبار قيمة أن تشير
0.95 (2)=5.55 معنوية وقيمة االختبار أقل من غير نتيجة وهي

2X ، من ويتضح 
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 التوزيع تتبع المقدر النموذج بواقي أن على ينص الذي البديل الفرض قبول ذلك
 ي يوضح ذلك: الطبيعي, والشكل التال

 المقدر النموذج لبواقي الطبيعي التوزيع شرطنتائج اختبار  :(08)شكل رقم 

 
 .(Eviews-10)اعتمادا على مخرجات برنامج  تم إعداد الجدولالمصدر: 
 Test): تم استخدام اختبار)التباين تجانس( الخطأ حدود تباين ثبات شرط *اختبار

ARCH)  طأ, فكانت النتائج تشير إلى أن قيمة للتحقق من شرط تجانس حدود الخ
, وهذا (P-value =0.925)باحتمال  (N*R-squared=0.008)االختبار بلغت 

الخطأ, والجدول  حدود تباين تجانس على تنص يدعم قبول الفرضية الصفرية التي
 :)التباين تجانس( الخطأ حدود تباين ثبات التالي يوضح نتائج شرط

 )التباين تجانس( الخطأ حدود تباين ثبات طنتائج شر  :(20)جدول  رقم 

 
 .(Eviews-10)اعتمادا على مخرجات برنامج  تم إعداد الجدولالمصدر: 
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: من )ذاتي تسلسلي ارتباط وجود عدم بمعنى( الخطأ حدود استقالل شرط * اختبار
-Breusch  أجل دراسة فرضية عدم ارتباط األخطاء, لذلك نلجأ إلى اختبار

Godfrey Serial Correlation LM Tes حيث بلغت قيمة ذاتيال لالرتباط ,
 يشير , وهذا(P-value =0.183)باحتمال  (N*R-squared=1.771)االختبار 
 النموذج لبواقي ذاتي ارتباط وجود عدم التي تفترض الصفرية الفرضية إلى قبول

 Breusch-Godfrey Serial المقدر, والجدول التالي يوضح نتائج اختبار

Correlation  LM Test ذاتيال لالرتباط : 
 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM نتائج اختبار (21)جدول رقم

Test 

 
 .(Eviews-10)اعتمادا على مخرجات برنامج  تم إعداد الجدولالمصدر: 

للكشف : )متعدد خطي تداخل وجود عدم(المستقلة المتغيرات إستقالل شرط إختبار*
 التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة نستخدم اختبار كالينوجود مشكلة عن 

Kline 2 ويقوم هذا االختبار بمقارنة قيمة معامل التحديدR  مع مربع االرتباط
والجدول التالي يوضح  البسيط بين أي متغيرين مستقلين في النموذج المقدر,

 المستقلة: المتغيرات بين البسيط االرتباط مصفوفة
 الخطي االزدواج مشكلة وجود عدم من التحقق نتائج :(20رقم ) دولج
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 .(Eviews-10)اعتمادا على مخرجات برنامج  تم إعداد الجدولالمصدر: 

(, يتضح من خالل مصفوفة االرتباط بين المتغيرات 20رقم ) من خالل الجدول
يؤكد خلو النموذج من مشكلة التعدد الخطي,  Klineالمستقلة  فإن اختبار كالين 

اكبر من مربع معامل االرتباط البسيط   0.9992R=يث كانت قيمة معامل التحديد ح
  بين أي متغيرين مستقلين من المتغيرات المستخدمة في النموذج.

الختبار مدى ثبات النموذج تم استخدام اختبارين *اختبار االستقرار الهيكلي لنموذج: 
 Cumulative Sum of اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودةهما: 

Recursive Residual TEST) CUSUM  ( المجموع التراكمي واختبار
 Cumulative Sum of Squares of Recursiveلمربعات البواقي المعاودة 

Residuals (CUSUM OF SQUARES TEST) , واتضح أن النموذج
 االختبار:  كما يوضح الشكل الموالي نتائج ,يتصف بالثبات في معظم فترات الدراسة

 أو استقرار النموذج اختبار ثبات(:  29شكل رقم )
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 .(Eviews-10)اعتمادا على مخرجات برنامج  تم إعداد الجدولالمصدر: 

 المربعات طريقة شروط لجميع المقدر النموذج تحقيق نالحظ سبق ما خالل ومن 
 خلل أي من وسالمته المقدر النموذج جودة على واضح دليل وهذا الصغرى العادية,

 الواقع مع يتناسب بما وتفسيرها نتائجه على يمكن االعتماد وبالتالي قياسي,
 .االقتصادي

 التفسير اإلقتصادي: -5
( وجود عالقة عكسية بين كثافة إستهالك الطاقة النهائية 20يتضح من المعادلة )-

لبة لمعلمتي واألولية ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من خالل اإلشارة السا
متغيري الكثافة وهو ما يتفق مع منطق النظرية اإلقتصادية الذي يسير في إتجاه 
الفصل بين إستهالك الطاقة والنمو اإلقتصادي ويتبين من المعادلة أهمية تأثير كفاءة 
إستخدام الطاقة المعبر عنها بمؤشري كثافة الطاقة النهائية واألولية على نصيب الفرد 
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محلى اإلجمالي حيث توضح المعادلة أن زيادة كثافة الطاقة النهائية من الناتج ال
سوف يؤدي إلى إنخفاض نصيب  %02الذي يعني تدهور كفاءة إستخدام الطاقة ب 

كما توضح المعادلة أن زيادة كثافة الطاقة األولية أي تدهور  %0الفرد من الناتج ب
الفرد من الناتج ب  سيؤدي إلى إنخفاض نصيب %02كفاءة إستخدام الطاقة ب 

ويفسر ذلك على أن هيكل الطلب على الطاقة في الجزائر ال يساعد على  2.0%
النمو اإلقتصادي نتيجة اإلستهالك الغير عقالني لمختلف مصادر الطاقة نتيجة 
ختالل هيكل الطلب على الطاقة من جهة  سياسة الدعم العشوائية هذا من جهة وا 

    قطاع سكني(. %10.02نقل, %09.00صناعة, %00أخرى)
 إلى سيؤدي %02بمقدارإجمالي إنتاج الطاقة  زيادة تشير معادلة التقدير إلى أن-

ويعود ذلك إلى  %2.20بمقدار. نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ارتفاع
 اإلرتباط الكبير بين قطاع الطاقة و معدل النمو اإلقتصادي في الجزائر

كثافة إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  ارتفاع إلى معادلة التقدير وتشير-
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  ارتفاع إلى سيؤدي%02بمقدار
خالفا لمنطق النظرية اإلقتصادية وهذا راجع إلختالل الطلب  %02.20بمقدار

  المحلى على الطاقة في الجزائر. 
 قاللية الطاقويةمؤشر اإلست أن إرتفاعإلى  معادلة التقدير وتشير -

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  تراجع إلى سيؤدي%02بمقدار
خالفا لمنطق النظرية اإلقتصادية ويعود سبب ذلك إلى إنخفاض  %0.00بمقدار

إجمالي إنتاج الطاقة خالل فترة الدراسة نتيجة عوامل السوق العالمي للطاقة وهذا ما 
 .ية من تصدير الطاقةيضغط على الموارد المالية المتأت

تشير معادلة التقدير إلى وجود عالقة طردية بين مؤشري إستهالك الطاقات -
حيث توضح المعادلة أن زيادة المتجددة ونصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي 

سوف  %02ب  حصة إستهالك الطاقات المتجددة من اإلستهالك النهائي للطاقة
كما توضح المعادلة أن زيادة  %2.200ن الناتج بيؤدي إلى زيادة نصيب الفرد م
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سيؤدي إلى زيادة نصيب  %02حصة الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء 
ويتبين من المعادلة التأثير الطفيف للطاقات المتجددة  %2.22الفرد من الناتج ب 

 على نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي ويمكن تفسير ذلك باإلستهالك
المتدني لمصادر الطاقات المتجددة في اإلقتصاد الوطني والذي ال يزال  إستغاللها 

 الطاقة استهالك بين خارج النطاق التجاري كذلك ما يدل على إجابية العالقة
 للنمو مهم الطاقة مصادر من النوع هذا أن إلى ونصيب الفرد من الناتج المتجددة

 لتحديث دافعة قوة بمثابة يكون  قد المتجددة الطاقة قطاع في التوسع ألن االقتصادي
 التنمية المستدامة. أهداف تحقيق في الطاقة قطاع

 خاتمة:
 في الكفاءة اعتماد أصبح تبني سياسة الطاقة المستدامة في الجزائر من خالل

 حاجة االمتوسط والطويل المدى على المتجددة الطاقة تنمية وسياسة الطاقة استخدام
إقتصادية  بالدرجة األولى لإلرتباط الشديد  مبررات ت في ذلك هيوالمبررا أساسية

هيكل إستهالك الطاقة الحالي في الجزائر هو ف بين الطاقة واإلقتصاد الجزائري 
اإلعتماد الكامل على الوقود األحفوري فإن إستمرار النمو في الطلب على الطاقة 

متاحة للتصدير مستقبال محليا بنفس الوتيرة سوف يزيد من الضغوط على الحصة ال
وهذا ما يطرح تبتي سياسة تحسين كفاءة الطاقة التقليدية لعقلنه اإلستهالك المحلى 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الموارد الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة المتوفرة 
في الجزائر خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لها دور مهم في المستقبل إذا ما 

ها اإلهتمام الكامل من خالل إحالل هذه المصادر لتلبية الطلب المحلى من أعطي ل
 ومن جملة النتائج التي توصلنا إليها في هذا اإلطار مايلي:الطاقة 

حصة إستهالك الطاقات المتجددة ) المتجددة الطاقة استهالك بين الترابط يشير -
 (إجمالي إنتاج الكهرباءحصة الطاقة المتجددة من  ,من اإلستهالك النهائي للطاقة

والبعد اإلقتصادي للتنمية المستدامة الممثل بنصيب الفرد في الناتج المحلى اإلجمالي 
ن كان طفيف إلى  فالتوسع االقتصادي للنمو مهم الطاقة مصادر من النوع هذا أن وا 
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 تحقيق في الطاقة قطاع لتحديث دافعة قوة بمثابة يكون  قد المتجددة الطاقة قطاع في
 التمية المستدامة. دافأه
تشير معادلة التقدير إلى وجود عالقة عكسية بين كثافة الطاقة ونصيب الفرد من -

وكثافة  كثافة إستهالك الطاقة النهائيةالناتج المحلى اإلجمالي من خالل مؤشري )
إستهالك الطاقة األولية( وهذا يدل على وجود فصل بين نمو إستهالك الطاقة والنمو 

في الجزائر,كما أشارت معادلة التقدير إلى وجود عالقة عكسية بين  اإلقتصادي
إستقاللية الطاقة ونصيب الفرد من الناتج خالفا لمنطق النظرية اإلقتصاية ويعزى 
ذلك للزيادة السريعة في معدل إستهالك الطاقة األولية مقارنة بمعدل اإلنتاج 

ت ثاني أكسيد الكربون بمتغير اإلجمالي للطاقة ,وكذلك جاءت عالقة كثافة إنبعاثا
نصيب الفرد من الناتج إيجابية ومخالفة أيضا لمنطق النظرية اإلقتصادية ويفسر ذلك 
في إختالل إستهالك الطاقة في القطاعات اإلقتصادية المعبر عنها بحجم إنبعاثات 

CO2. 
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