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 ؤلاَذاء

الى هىع الُٗىن وعمل الجٟىن  وال٣ٗل اإلاىػون ونضع الخىىن الى بلؿم الكافي و ال٣لب الهافي والخىان ال٩افي 

 ،الى ؤمي  الظي ؤخاَخني بؿُاط خبها الى ؤعوٕ ؤم في وظىص ؤمي الخبُبُت عخمها هللا و ؤؾ٨نها ٞاسر ظىاهه

ىوي و٢ضوحي الى هىء الىياء مهضع ٞسغي  الى الظي جاَذ ٧لماث في ونٟه و عجؼ اللؿان مازٍغ الى ؾىضي ٖو

وطزغي الى طل٪ الُيبٕى الظي اٚتر٢ذ مىه الخىان الى الظي ٌعجؼ ال٣لم واللؿان ٖلى زُه في ٧لماث الى مً ظٗل 

 .هٟؿه قمٗت جدتر١ مً ؤظل ؤن ًىحر صعبي والى مً حٗب وق٣ى مً ؤظل عاختي وؾٗاصحي بلُ٪ ًاؤبي الٛالي 

مال٥ ،ٖاقىعة ، دمحم ٖبض : الى الىعوص الباَُت الظًً ٢اؾمىوي خىان الىالضًً ادي وازتي الى عمىػ البراءة والهٟاء 

 الجلُل ، مىهىع ، اؾالم ، اًت

  وباألزو الازذ الهض٣ًت ٞاَمت    الضعاؾتهجاة ، نض٣ًاث ,الى ْاللي التي ال جٟاع٢ني ، الى نض٣ًاحي عخُلت 

ب في اهجاػ َظا الجهض اإلاخىاي٘  الى ٧ل مً ؾاَم مً بُٗض ؤو ٢ٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الدشىش 
٣ُه لي والهامه اًاًا َبت الهبر وجدمل اإلاخاٖب َظا الٗمل ال  هدمض هللا ٖلى وٗمه التي ال حٗض وال جدص ى لى جٞى ٖو

 .ؤن بٙؼ ٞجٍغ 

ُٓم امخىان ،وزالو  ال الك٨غ ،ٖو ٣ُه الا ؤن ؤج٣ضم  بجٍؼ الٌؿٗني بٗض ؤن جم اهجاػ َظٍ البدض ،بٗىن هللا وجٞى

خني ب٣بىلها ٖلى اقغاٝ  م ،التي قٞغ ان بالًٟل ال٨بحر ألؾخاطحي الٟايلت الض٦خىعة بى٢غوة مٍغ الخ٣ضًغ والٗٞغ

ىاءا   .َظٍ اإلاظ٦غة ، وجدملها ظهضا ٖو

ان الى ٧اٞت ألاؾاجظة ٖلى جىظيهاتهم ال٣ُمت وؤعائهم  ٦م ؤج٣ضم بالخالو الك٨غ وؤؾمى ؤًاث الخ٣ضًغ والٗٞغ

مم الىبُلت ٖلى حصجُٗهم الضاثم ،ٞجؼاَم هللا ٖىا زحر الجؼاء   .الؿضًضة ومكاَٖغ

ا َُلت اإلاكىاع الضعاس ي مً حٗلُم الابخضاجي الى الجامٗت  ٦ما ؤج٣ضم بالك٨غ و ج٣ضًغ وامخىان الى ٧ل مً ٖلمني خٞغ

،والى ٧ل مً ؤه٨غ  طاجه وو٠٢ بالجاهبي ، وبظ٫ ال٨شحر مً ؤظل الخهى٫ ٖلى َضٍ الضعظت الٗلمُت ،ومض ًض الٗىن 

 .وصٖم وحصجُ٘
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اّمتـــــعاٌة ـــدمــــقالم  



 ممدّمــــــــــــــــــــة عـامـــــــــــــــــــــة

 أ
 

ملذمت عامت 

ت مً ؤٞغاص وؤؾغ وظماٖاث وصو٫ َبُٗتها بن الخُاة ب في بِئت جخٟاٖل ٞيها الٗضًض - صًىام٨ُُت، خُض حِٗل البكٍغ

مً اإلاخٛحراث والٗىامل ٚحر الخايٗت لؿُُغتها بال٩امل، ٧الٗىامل الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والخ٨ىىلىظُت 

غاُٞت وألاًضلىظُت، لظا لم ٌٗض ؤي مجخم٘ ًمنئ ًٖ ألاػماث والاظخماُٖت والش٣اُٞت و ٞاألػمت مى٠٢ . الضًمٚى

 ، ًدخاط بلى مجهىص للخٗٝغ ٖلى مخٛحراجه وجٟؿحر ْىاٍَغ ومداولت الؿُُغة ٖلى ؤخضازه وججىب مساٍَغ

ت ؤؾباب ألاػمت والٓغوٝ التي ؤجاخذ  والخٗامل م٘ َظا اإلاى٠٢ ٌؿخلؼم جىاٞغ عئٍت ٖم٣ُت لألخضار الؿاب٣ت إلاٗٞغ

ا مخٟخدا إلصعاط ظمُ٘ الٓغوٝ املخُُت باألػمت، وؤزحرا عئٍت مؿخ٣بلُت لخى٢٘ ما نلها الىظىص، ٦ما ٌؿخلؼم طٍ

   .ؾُدضر مً جُىعاث

اء باخخُاظاث اإلاؿتهل٨حن، مً قإهه ؤن يهضص  حٍٗغ٠  الاٞتراياثألاػمت في مجا٫ ال٨هغباء ٌٗني وظىص زلل في الٞى

 .مشل اه٣ُإ ال٨هغباء بهٟت مؿخمغة، خغاث٤ ال٨هغباء واله٤ٗ. الغثِؿت التي ٣ًىم ٖليها َظا الىٓام

وهٓغا العجٟإ الُلب ٖلى ال٨هغباء ومٗض٫ جُىعٍ، ؤنبذ لؼاما صعاؾت الٗىامل املخضصة للُلب ٖلى ال٨هغباء في 

ا لجمُ٘ اإلاؿتهل٨حن حَر لؼم جٞى ومً َىا جبرػ مك٩لت َظا . املجخم٘ ، زهىنا وؤن ال٨هغباء َا٢ت ٚحر مخجضصة ٍو

 .والخيبا به لٟتراث مؿخ٣بلُت (الاؾتهال٧ي)البدض في مٗالجت الُلب ٖلى ال٨هغباء في ال٣ُإ الٗاثلي 

:     ومما ؾب٤ ؾى٣ىم بُغح ؤلاق٩الُت الخالُت

 ٣ت بى٦ـ ظُى٨ُجز ؟  َل ًم٨ً الخيبا ب٨مُاث اؾتهال٥  الُا٢ت ال٨هغباثُت باؾخسضام ٍَغ

ُت الخالُت ت مً ألاؾئلت الٟٖغ : لإلظابت ٖلى َظا الدؿائ٫ ًخم َغح مجمٖى

 ماهي مهاصع الُا٢ت ال٨هغباثُت في الجؼاثغ  وما هي اوظه اؾخٗماالتها ؟ 

  ٣ت   ؟ Box_Jenkizماهي ألاؾـ و الكغوٍ التي جُب٤ ٖلى ؤؾاؾها ٍَغ

  َل الىمىطط اإلا٣ضع له ال٣ضعة ٖلى الخيبا باؾتهال٥ ال٨هغباء مؿخ٣بال في الجؼاثغ ؟ 

: الفشطُاث

   اؾتهال٥ ال٨هغباء ًؼصاص مً ؾىت الزغي في الجؼاثغ. 

 ٣ت  . هي الامشل في ٖملُت الخيبا في ااإلاضي ال٣هحر Box_Jenkizٍَغ

  ٖملُت الخيبا ٖمل ؤؾاس ي للمؿاٖضة ٖلى اجساط ال٣غاعاث الغقُضة .

: أَمُت الذساظت

: ؾعى بلى جد٤ُ٣ بٌٗ ألاَضاٝ ألاؾاؾُت وهي  نمً زال٫ َظٍ الضعاؾت
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 ب
 

 الُلب ٖلى ال٨هغباء في ال٣ُإ الٗاثلي بالجؼاثغ والخيبا بمؿخ٣بلهب الخيبا .

 الاعج٣اء بال٣غاعاث الا٢خهاصًت اإلاخٗل٣ت بمجا٫ اؾتهال٥ ال٨هغباء في ال٣ُإ ٢ُض الضعاؾت .

ج٣ُُم ألاصاء الٗام للىماطط اإلاٗخمضة في ج٣ضًغ صالت الُلب ٖلى ال٨هغباء بال٣ُإ الٗاثلي .

: مىهج البدح

لإلظابت ٖلى بق٩الُت البدض ومداولت ازخُاع مضي صخت الٟغيُاث التي ج٣ىم ٖليها الضعاؾت، خُض جم ج٣ؿُم 

البدض بلى ظؼثحن عثِؿحن،اخضَما الىٓغي وآلازغ جُب٣ُي، خُض جم اؾخسضم اإلاىهج الىنٟي وال٣ُاس ي ،في 

 . ون٠ الُلب ٖلى ال٨هغباء في الجؼاثغ  والخيبا بال٣ُمت اإلاؿخ٣بلُت 

 :الصعىباث التي واجهذ الباخح

 ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الخُب٣ُي هظ٦غ  ٧ان بن،٣ٖباثبٌٗ  واظهخىا ، ؤزىاء بهجاػ َظٍ اإلاظ٦غة

 :منها ٖلى ؾبُل الظ٦غ ال الخهغ ما ًلي

 َا ؤخُاها مً مهضع بلى آزغٖٝضم ص٢ت البُاهاث اإلاخاخت بازخال. 

 نٗىبت الخهى٫ ٖلى البُاهاث الغؾمُت واإلاخٗل٣ت بمىيٕى البدض  .

 نٗىبت الخٗامل م٘ ٦شحر مً اإلاهُلخاث الاظىبُت . 

:  َُيص الذساظت

هم ٧ل م٩ىهاجه ٢ؿمىا  لإلظابت ٖلى مسخل٠ الدؿائالث وؤلاق٩الُت اإلاُغوخت، وؤلاخاَت بجىاهب اإلاىيٕى ٞو

: ٫ًًمصعاؾدىا بلى ٝ

 ٌ  .وا٢٘ الُا٢ت ال٨هغباثُت في الجؼاثغ:الفصص ألاو

٣ت بى٦ـ ظى٨حز: الفصص الثاوي ت باؾخسضام ٍَغ  .الضعاؾت الخيبٍا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  ٌ  :الفصص ألاو

 .واكع الؼاكت الىهشبائُت في الجضائش

 
 



 ٌ  .وا٢٘ الُا٢ت ال٨هغباثُت في الجؼاثغ:                                                                                                               الفصص ألاو

 

 4 

 جمهُذ

ًإحي  ٧ان مهضع ال٨هغباء خُض بٗض الاؾخ٣ال٫،ألاولى ال٨هغباء في الجؼاثغ يُٟٗا في الؿىىاث بهخاطل٣ض ٧ان 

٘ مؿخىي ؤؾاؾا  ت حٗمل بالٟدم وم٘ الخُىع الخ٨ىىلىجي اؾخُاٖذ الجؼاثغ مً ٞع  بهخاطمً مدُاث خغاٍع

ُٟت الظي يهضٝ  ٘ ٦هغبت اإلاىا٤َ الٍغ  جل٪ بلى مض جُاع ال٨هغباء ؤؾاؾا بلىالُا٢ت ال٨هغباثُت هدُجت جىُٟظ مكاَع

المُت و جىنُل الخضماث ؤلاهاعةاإلاىا٤َ ،الؾخسضامه في  ت واإلاغ٦بت ؤلٖا .  اإلاؿمٖى

ت مسخل٠ اإلاهُلخاث  بّن صعاؾت اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغباثُت ج٣خط ي ؤلاإلاام بمىيٕى الُا٢ت وؤلاخاَت به ،ومٗٞغ

. اإلاخٗل٣ت بها و٦ظا وخضاث ال٣ُاؽ وؤهىإ الُا٢ت ال٨هغباثُت 

بّن ا٢خهاص الُا٢ت ال٨هغباثُت ٌٗخبر مً الٗلىم الخُب٣ُُت ،وطل٪ ل٩ىهه ًىهب البدض ُٞه ٖلى وكاَاث ؤلاوؿان 

اث  الغقُضة و اإلاخٗل٣ت بها و٦ظا وخضاث ال٣ُاؽ و ؤهىإ الُا٢ت ال٨هغباثُت ٦سالًا الُا٢ت الكمؿُت والبُاٍع

لها بلى مىخجاث ؾلُٗت ...الجاٞت والؿاثلت  الخ ،والظي يهضٝ بلُه طل٪ اليكاٍ ؤلاوؿاوي بةًجاص َظٍ الثروة وجدٍى

 .حكب٘ وجلبُت خاظُاث ؤلاوؿان

: خض َما ٧اآلحيامبؤعبٗت لظل٪ ؾيخُغ١ في َظا الٟهل بلى 

 ٌ  .ٖمىمُاث خى٫ الُا٢ت ال٨هغباثُت:اإلابدح ألاو

 .َغ١ جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت:اإلابدح الثاوي

 .اؾخسضاماث الُا٢ت ال٨هغباثُت:لحاإلابدح الثا

 . قغ٦ت ؾىهلٛاػ:اإلابدح الشابع
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ٌ اإلابدح   :عمىمُاث خىٌ الؼاكت الىهشبائُت  :ألاو

 َىا٥ جٟاٖال مخباصال بحن هٕى  ؤلاوؿان بط ؤنجسخل٠ مهاصع الُا٢ت بازخالٝ مغخلت الخُىع التي ٌِٗكها 

 ٢ىة ًٖلُت لخامحن حجاجه الُىمُت، زم ألاولى في خُاجه البضاثُت ؤلاوؿاناؾخٗمل  الُا٢ت،٣ٞض الخًاعة،ومهاصع

 للخضمت في الى٣ل والجى واؾخسضم ال٣ىة ًٖلُت لخامحن بٌٗ خاظاجه،٧اؾخسضام ألالُٟتصخغ الخُىاهاث 

مل ٖلى و٢اًت هٟؿه مً البرص باؾخٗما٫ الخكب  غ اإلاُاخً ، ٖو اح في حؿُحر اإلاغا٦ب الكغاُٖت واإلااء لخضٍو الٍغ

الُا٢ت َظٍ ؾاثضة مً مُل٘ ال٣غن الشامً ٖكغ ٦ما  وب٣ُذ مهاصع.لخضٞئت والخٛظًت وبٌٗ الهىاٖاث البضاثُت

 ٢ضًم ب٣ضم بإهه مً الُا٢ت ألاهىإ هه٠ َظٍ ؤن لم جؼ٫ جالػم املجخمٗاث املخخلٟت ا٢خهاصًا،ووؿخُُ٘ ؤنها

مىيها ألاًٞل هدى ؤلاوؿان هٟؿه ٞخمحزث به املجخمٗاث البضاثُت لؿعي ؤلاوؿان  ِٞؿخسضم مسخل٠ الٟٗالُاث ٍو

 للثروة الهىاُٖت في ألاو٫  مهاصع الُا٢ت الجضًضة ٧اهذ الضاٞ٘ ؤلاوؿانو م٘ جُىع الخًاعة واإلاضًىت اؾخٗمل 

ت بٗض ٞإنبذال٣غن الشامً ٖكغ والخاؾ٘ ٖكغ   ب٣ي ؤن الٟدم الدجغي َى اإلاهضع الظي ٌٛظي املخغ٧اث البساٍع

. لٟترة مً الؼمً ٌؿخسضم لخىلُض الخغاعة في اإلاىاػ٫ 

ذ الىِٟ مهضعا ظضًضا للُا٢ت في ؤيخى٦ما   ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وبضاًت ال٣غن الٗكغون ٖىضما جم ؤوازغ ٍػ

 مغة مً الؼمً و ْهغ هدُجت لظل٪ الٛاػ الُبُعي ٧ان مً ؤلازاعة ج٣خهغ في ؤنا٦دكاٝ املخغ٥ الاهٟجاعي بٗض 

ذ والىِٟ ٣ِٞ ؤماًىابُ٘ الُا٢ت   الُا٢ت ال٨هغباثُت مً ؤهخجذ البالص التي خغمتها الُبُٗت مً الٟدم والٍؼ

ت لخىظض مهضعا مؿاٖضا في جؼوٍض الهىاُٖت بما ؤوؾضوص اإلاُاٍ والكالالث الُبُُٗت   بىاؾُت الُىابُ٘ الخغاٍع

 عثِؿُت ٧اهذ الؿبب في نهًت بإنها جه٠ مهضع الُا٢ت َظٍ ؤن ًم٨ً م٩ُاه٨ُُت مً ال٣ىة بلُهجدخاط 

غ الخًاعة اإلاٗانغة واؾخٗما٫ ألاؾاس يجؼا٫ الٗامل   الخضًشت ومااملجخمٗاث  م٘ نهاًت الخغب ؤلاوؿان في جٍُى

 مدُاث الُا٢ت ال٨هغباثُت مً الظعة بك٩ل ا٢خهاصي في بٌٗ الضو٫ ؤ٢ُمذالٗاإلاُت مهضع الُا٢ت َظٍ ٣ٞض 

 1.اإلاخ٣ضمت و٦ظل٪ ٢ىي اإلاض والجؼع والُا٢ت الكمؿُت 

 .ماَُت الؼاكت الىهشبائُت: اإلاؼلب ألاٌو 

ف الؼاكت_ 1  :حعٍش

ىهاوي "Energeia"وهي حٗني ٢ىي  اثُت حؿمذ بالخغ٦ت، والُا٢ت هي ؤنلالُا٢ت ٧لمت طاث "Energia"  ٍو  الجُني ٞحًز

  2" الُا٢ت " ،  والاؾم وؤَا٢ه وه٣ى٫ َا٢ت َى٢ا الش يء،ال٣ضعة ٖلى 

 التي وؿخٗملها في الخُاة الُىمُت ول٩ي ج٣ىم آلاالث الُا٢ت هي التي جدغ٥ ٧اآلحي الخٗاٍع٠ الانُالخُت ٞهي ؤما

ض ؤلاهاعةالخضٞئت ، : بٗمل قا١ في م٩اهىا مً اظل الخهى٫ ٖلى الغاخت الالػمت   .بلخ... والخبًر

                                                             
  .9،م2009/ 1430دمحم اخمض زلُل ، ؤػمت الُا٢ت والخدضي ال٣اصم ،صعاؾت بؾتراجُجُت ، َبٗت ؤولى ، مهغ ، - 1
  .906 م1998ال٣امىؽ املخُِ، ماؾؿت الغؾالت،بحروث، لبىان ،الُبٗت الؿاصؾت :الٟحروػ ؤباصي -2
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  مهُلر ٖلمي ٌٗني جغقُض وجىُٓم الٗملُاث ال٣اٖضًت ٖلى الُبُُٗت وال وؿخُُ٘بإنها٦ما حٗٝغ الُا٢ت 

 1. ٖلى اإلاىاص جإزحر هضعؽ بهما ٢ُاؾها مباقغة ؤومالخٓتها 

 ؤو ٖلى ق٩ل خغاعة ؤو ال٩امىت ؤو مسخلٟت مشل الُا٢ت الخغ٦ُت ؤق٩ا٫ال٣ضعة ٖلى اهجاػ ٖمل وهي جٓهغ في : هي ؤو

الخ                   ... َا٢ت الخٟاٖالث ال٨ُمُاثُت ؤو َا٢ت ٦هغباثُت م٩ُاه٩ُي ؤوٖمل 

ٟا قامال ؤنمً َظٍ الخٗاٍع٠ ًم٨ىىا   ؤلاوؿانهي الىؾُلت الغثِؿُت التي ٌٗخمضَا ":الُا٢ت" وؿخيبِ حٍٗغ

 ٖلى  ؤلاوؿاهُت حٗخبر اإلاٟخاح الغثِس ي لىمى الخًاعةؤنها وعاخت ا٦بر وؾٗاصة وعٞاٍ امشل ٦ما ؤًٞللخد٤ُ٣ ٖالم 

سُت لخُاة   مً ٢ضعجه ٖلى الخد٨م ؤلاوؿان ومىه ًم٨ً ٢ُاؽ مضي ج٣ضم ألاعى ٖلى ؤلاوؿانامخضاص الخ٣ب الخاٍع

ا بالهىعة التي حُٗي   . الىخاثجؤًٞلبالُا٢ت واؾخٛال٫ مهاصَع

: مفهىم الؼاكت الىهشبائُت _ 2

 الُا٢ت اإلاىظىصة في الُبُٗت حؿخسضم في قتى املجاالث،والتي ال ٚنى ٖنها في ؤهىإالُا٢ت ال٨هغباثُت هي اخض 

 ال٨هغباثُت اإلاجزلُت و٧اٞت املجاالث ألاظهؼة والخضٞئت وحكُٛل ٧اإلهاعة اإلاجزلُت الاؾخسضاماثخُاجىا الُىمُت في 

 2.الهىاٖت، الاجهاالث واملجاالث الٗلمُت :مشل ألازغي 

ف الؼاكت الىهشبائُت _  3  :حعٍش

ُاءوهي مغهت ٢ابلت  (الال٨تروهاث والاًىهاث ) الُا٢ت جيخج ًٖ ظؿُماث مصخىهت ؤق٩ا٫ق٩ل مً   الخغاعة إٖل

ل ؤزىاءمً مؿاوئها الغثِؿُت الًُإ في الُا٢ت ...الًىء ٢ىة ظغ .  الى٣ل ؤلاهخاط الخدٍى

  :٦ما اهه في الٗاصة ًم٨ً الٟهل بحن

ت وبضعظت ا٢ل )ٖليها مً مهاصع مخجضصة  هدهل :ألاولُتالؼاكت  1_3 ت،قمؿُت،ال٨خلت الخٍُى ماثُت، خغاٍع

ا٢ت اإلاض والجؼع  اح َو  .(الُبُعي الُىعاهُىم ،الٟدم،البترو٫ والٛاػ)مً مهاصع ٚحر مخجضصة ؤو ،(َا٢ت الٍغ

 ٖبر جغ٦ُب ٢ض ٩ًىن مهى٘ ؤولُتمشل الُا٢ت ال٨هغباثُت الىاججت مً جدى٫ الُا٢ت : الؼاكت الثاهىٍت  2_3 

 الخغاعة لل٣ُإ الهىاعي ، إلهخاط حؿخٗمل مباقغة ؤولُت م٨شٟاث ؤًًا مغ٦ؼ خغاعي ،و٢ض ج٩ىن ؤوَُضعول٩ُي 

ٍغ ؤو الٛاػ الُبُعي ؤو الٟدم بما ٢ُإ الٗاثالث ،َظٍ اإلا٨شٟاث هي ؤووالخضماث   3. البترو٫ بٗض ج٨ٍغ

:وخذاث كُاط الؼاكت الىهشبائُت  3_3  

  : ؤنخُض (ر/واث)وخضة ٢ُاؽ الُا٢ت هي الجى٫ والتي حٗاص٫ 

                                                             
1-CHEMS-EDDINE CHITOUR .L ‘énergie :L es enjeux de l’ an 2000 .OPU .Alger.1994.P32. 

 .  34، م 1999 ظان ق٨ىجي وآزغون ،ال٨هغباء واإلاٛىاَِؿُت ، ميكىعاث ظامُٗت خلب ، ؾىعٍا ، -2

Lucien Merlot , Dictionnaire de l´énergie ,P54.-3 

 



 ٌ  .وا٢٘ الُا٢ت ال٨هغباثُت في الجؼاثغ:                                                                                                               الفصص ألاو

 

 7 

 وخضة الجى٫ نٛحرة ظضا ٞاهه ٖملُا ًخم ٢ُاؽ الُا٢ت ال٨هغباثُت بىخضة ا٦بر آلانالؼمً ول٨ً /ال٣ضعة= الُا٢ت

وهي الىخضة الٗلمُت في ٢ُاؽ )  اإلاىاػ٫ الجى٫ بٖضاصاثوهي الىخضة اإلاؿخٗملت في (الؿاٖت /ال٨ُلىواث)وهي 

                                                                                                  (الُا٢ت 

:الٗال٢ت التي جغبِ بحن وخضاث ال٣ُاؽ   

1kwh=1kw*1h=1000w*3600s= 3600w*S=3600w .s 

:   الؼاكت الىهشبائُت وشأة _ 4

ى نمٜ شجغة ؤنل ٞال٨هغباء الؿا٦ىت .  خ٪ ناع ًجظب الخحن هدٍىبطا ٧لمت ٦هغباء في الٗغبُت َى ٦هغبا، َو

٩ي ٞغاهل٨حن ال٨هغباء مً ٢بل الٗالم ؤق٩ا٫ ما ٖٝغ مً ؤو٫ هي  (البر١ ) م٨ً بالٟٗل (Frank lin)ألامٍغ  جخىلض ؤنٍو

ٞالُا٢ت ال٨هغباثُت هي اخض  . (ماصة نمُٛت جيخجها بٌٗ الىباجاث وهي حكبه الٗىبر)ثطؤهذو ما خ٨مذ ٢ُٗت بطا

٤ الهىا٤ٖ والاخخ٩ا٥ ؤهىإ م٨ً الخهى٫ ٖليها ًٖ ٍَغ حر بال الُا٢ت اإلاىظىصة في الُبُٗت ، ٍو  اهه نٗب ٚو

.  مجضي 

اثه اإلاكهىع بهخاط 1798ٖام (Volta)بٗض طل٪ اؾخُإ الٗالم الاًُالي ٞىلخا  اء ) ال٨هغباء ٦ُمُاثُا بىاؾُت ٖو ٖو

الظي اؾخُإ الخمُحز بحن  (Ampère )ؤمبحرزم جىالذ الا٦دكاٞاث مً ٢بل الٗالم الٟغوس ي  . (ٞىلخا 

 ووي٘  نلبت لل٨هغباءبًها٫ ؤظؿامْاَغة  (Ohm)وم ؤ ٞؿغ الٗالم 1826وفي ؾىت . والخُاع (الٗمل)عالخىث

ٟا للجهض ال٨هغباجي   ا٦دك٠ الٗال٢ت 1827 وفي ؾىت ، ومٟٗىله ٖلى اإلاىنالث ،  (٢ىة صاٞٗت ٦هغباثُت)حٍٗغ

 جمشل قضة Iوجمشل اإلا٣اومت Rجمشل الخىجغ و UخُضU=R*Iوم ؤ بحن الخىجغ والخُاع اإلاٗغوٞت ب٣اهىن ألاؾاؾُت

ل في 1864 الخ٣ل اإلاٛىاَِس ي ، وفي ٖام جإزحر(Faraday)وبحن ٞاعاصي. م والخُاع ، وج٣اؽ باأل  ٢ضم الٗالم ما٦ؿٍى

ِؿُت ، جغ٦ُبا ل٩ل اإلاٗاٝع اإلاخٗل٣ت بال٨هغباء  خه ال٨هَغ .  هٍٓغ

 1: في (مغوع الصخىاث ال٨هغباثُت )ول٣ض جم جهي٠ُ اإلاىاص مً ظهت هٓغ ٦هغباثُت جبٗا لخٟاٖلها م٘ الخُاع ال٨هغباجي 

  إلاغوع الخُاع ال٨هغباجي ٞيها مشل اإلاٗاصن  (٢لُلت)وهي اإلاىاص التي جبضي م٣اومت بؿُُت  : (مىاد هاكلت)هىاكص  .

  اوهي اإلاىاص التي جبضي م٣اومت ٖالُت إلاغوع الخُاع ال٨هغباجي ٞيها ٧الؼظاط واإلاُاٍ :(عاصلتمىاد )عىاٌص حَر  .ٚو

 وهي اإلاىاص التي جبضي م٣اومت ٖالُت ظضا إلاغوع الخُاع ال٨هغباجي في اججاٍ بِىما جبضي م٣اومت :  الىىاكصأهصاف

. مىسًٟت في الاججاٍ اإلاٗا٦ـ 

 .الخصائص الفىُت والاكخصادًت للؼاع الؼاكت الىهشبائُت:اإلاؼلب الثاوي

                                                             
،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظِؿتر في الٗلىم الا٢خهاصًت،ظامٗت وع٢لت، 2008_1969عخُم ببغاَُم، صعاؾت ٢ُاؾُت،للُلب الٗاثلي ٖلى ال٨هغباء في الجؼاثغ_1

.22،م2012 ،الجؼاثغ  
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 عؤؽ اإلاا٫جخمشل في اؾخسضام  «Economique caractéristiques»   ل٣ُإ ال٨هغباء زهاثو ا٢خهاصًت بن

منها الخجاوـ ،الخ٣لب في الُلب « Technical caractéristiques» لهظا ال٣ُإ زهاثو ٞىُت ؤنالخ ٦ما ...٦بحر

 الخ ...

 .الخصائص الاكخصادًت للؼاع الؼاكت الىهشبائُت_ 1

 :مما ًلي الُا٢ت ال٨هغباثُت بهخاطمً بحن الخهاثو الا٢خهاصًت التي ًخه٠ بها ٢ُإ 

سأط اإلااٌهثافت : 

 مىاعص مالُت ضخمت ولظل٪ جىن٠ الاؾدشماعاث   اإلاىظهت بلى الاؾدشماع في ٢ُإ الُا٢ت ال٨هغباثُت ًدخاط    بن

ظٍ  «Capital intensive»  اإلاا٫عؤؽلهظا ال٣ُإ ب٨شاٞت   الؿىىي بلى ؤلاًغاص اإلاا٫ عؤؽ هي وؿبت اؾدشماع ألازحرةَو

 ؾىت م٣ضما وهي الٟترة التي ٢ض ج٩ىن مُلىبت لبىاء 12الى 5 اإلاا٫ الطخم ًخم لٟترة مً عؤؽ واؾدشماع ؤلاظمالي

 ؾ٩ُىن له هخاثج عؤؾما٫ حٗخبر ٦بحر في اإلاٗض٫ الخطخم او في ج٩لٟت ؤيمدُت جىلُض ضخمت وظغاء َظا ٞان 

لى ؾٗغ الُا٢ت ال٨هغباثُت وبؿبب ضخامت ألاعباحَحرة ٖلى ر ٤ ٖو  اإلاُلىب اؾدشماٍع ؾ٩ُىن ٧ل عؤؾما٫ اإلاٞغ

ت  ٠ الؿىٍى  1.الؿاٖت اإلاباٖت /حٛحر ٖضص ال٨ُلى واث ب ال ًخٛحر زابخت ؤياإلاهاٍع

 اليلُتجخفُع الخيالُف: 

 ٦بحرة ولظل٪ حؿعى جل٪ ؤٖباء في ماؾؿاث ال٨هغباء ًدمل جل٪ اإلااؾؿاث لغؤؾما٫     الاؾدشماع الطخم 

وجلتزم ٖاصة .  َا٢ت مم٨ىت ختى جسٌٟ مً ج٩لٟت الىخضة اإلاىخجت بإ٢ص ى اؾخمغاع ٖمل وخضاتها بلىاإلااؾؿاث 

 2. بدُض جًمً صاثما َضٝ جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ال٩لُت لل٨هغباء اإلاىلضة ؤلاهخاظُتببرامج لدكُٛل وخضاتها 


 : الؼبُعيالخخياسا

وجيكإ ْغوٝ . ًبرػ في نىاٖاث مىخجاث ٖامت ومنها بهخاط ال٨هغباء««Natural Monopolyَظا الىٕى مً الاخخ٩اع

وهي .الاخخ٩اع في َُا٧ل الخ٩ال٠ُ الؿاثضة صازل ال٣ُإ والظي ًسخل٠ بازخالٝ ؤهماٍ الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخسضمت 

بُبُٗتها ج٨ىىلىظُا ٦شُٟت عؤؽ اإلاا٫ باإلياٞت بلى طل٪ ج٩ىن َىا٥ ؤًًا ْغوٝ وزهاثو الُلب ٖلى 

غ والخدضًض اإلاُلىبت إلاىاظهت َظا الُلب غي البٌٗ ٖضم . الخضماث التي ٣ًضمها ال٣ُإ وج٩لٟت الخٍُى ٍو

اَُت   ما جم ج٣ُُض بطا وطل٪ .اإلاىاعص املجخم٘ و جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت في اؾخٛال٫ ألٞغاصحٗاعى ٨ٞغة الٞغ

م٨ً   ألازظ الاًجابُت بكٍغ آلازاع ًد٤٣ الاخخ٩اع بٌٗ ؤنالاخخ٩اع مً ٢بل الضولت ،بل ٍو

ت مً ال٣ُىص الخىُٓمُت منها : 1 بمجمٖى

                                                             
1-IEA ,Asia Electricity Study, OECD Publications,Paris,1997,P3. 

محمود إبراهٌم أبو العٌون ، تسعٌرة الكهرباء وترشٌد الطلب على الكهرباء ، رسالة دكتورة كلٌة التجارة ،جامعة الزلازٌك، -- 2

 .18،ص1986
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  ٘  . مبرع ا٢خهاصيبلى بضون الاؾدىاص ؤلاهخاط الخضماث اإلاخ٣ضمت بما ًٟى١ ج٩لٟت ؤؾٗاعٖضم البالٛت في ٞع

 املخخ٨غ مً زال٫ الاجٟا٢ُاث الخىُٓمُت ٖلى ج٣ضًم الخضماث ل٩ل مً ًُلبها في الى٢ذ  اإلاىاؾب بظباع 

 .ةوبالجىصة اإلاُلىب

  حر الخضماث ل٩ل  . جمُحز مً خُض الؿٗغ والجىصةؤي املجخم٘ بضون ؤٞغاصجٞى

خاجاث اإلاعتهلىينإشباع  :

حر ال٨هغباء للمؿتهل٨حن خا٫ َلبهم لها في  وبظل٪ . ؤما٦ً جىاظضَمج٣ىم ٖلى ٖاج٤ ماؾؿاث ال٨هغباء مهمت جٞى

٤ الظي ٌكب٘ خاظخه الاؾتهال٦ُت مً بإنها اإلااؾؿت بلىًىٓغ اإلاؿتهل٪   .ال٨هغباء اإلاٞغ

ولِـ  . ؤو ب٢امخهان ماؾؿاث ال٨هغباء ًغبُها باإلاؿتهل٪ ٣ٖض زام لتزوٍضٍ بالخُاع ال٨هغباجي في مدل جىاظضٍ 

وجبُ٘ ماؾؿاث ال٨هغباء بالؿٗغ الظي جٟغيه هي بِىما اإلاؿتهل٪ . َىا٥ ؾى١ ٖامت ًخم ٞيها بُ٘ ؾلٗت ال٨هغباء 

 2.الكغاءال ًمل٪ خ٤ اإلاؿاومت ٖلى ؾٗغ 

:سفع معخىي معِشت العيان   

اث الخُاة في ٖاإلاىا اإلاٗانغ ،ٞبًٟلها  ألاؾاس ي املخغ٥ بإنهاجخه٠ ال٨هغباء    اإلاؿا٦ًؤيِئذ ل٩ل مجٍغ

ت  الخ و٧لما جىؾٗذ ػاصث ٞغم الٗمل وجدؿيذ مِٗكت ... واإلااؾؿاث الخضمُت واإلاهاو٘واملخالث الخجاٍع

 مهاصع الُا٢ت ؤ٦ثر مً وبإنها بؿهىلت اؾخٛاللها، ألازغي والُا٢ت ال٨هغباثُت جخمحز ًٖ مهاصع الُا٢ت  . ألاٞغاص

ظا ما ظٗلها ع٦حزة .الاؾخسضاممغوهت في   زُِ الخىمُت بلُه لخد٤ُ٣ مؿخىي اإلاِٗكت الظي حؿعى ؤؾاؾُتَو

اصة اؾتهال٥ ال٨هغباء بدُض .للضو٫  اصة الضزل ال٣ىمي ومٗض٫ ٍػ  اؾتهال٥ ؤنبذو٢ض زبذ وظىص نلت بحن مٗض٫ ٍػ

ا مً الُا٢ت ال٨هغباثُت مُٗاعا جدضص به ج٣ضم الضو٫ ومضي نهًتها وماقغ لغزائها  3.الٟغص ؾىٍى

 اشخلاق الؼلب على الىهشباء  : 

 اقخ٣ا١ الُلب ٖلى ال٨هغباء ٣ًىم ٖلى الُلب ٖلى بٌٗ الؿل٘ والخضماث والتي حٗض ال٨هغباء واخضة مً بن

 4.بهخاظهايمً مؿخلؼماث 

 

 البُئيؤلاهخاجُت وألاثشاإلافاطلت بين اإلاىفعت  :

                                                                                                                                                                                              
مها محمود عبد الرزاق أبو زٌد،الخصخصة فً لطاع الطالة الكهربائٌة ودورها فً رفع الكفاءة وترشٌد انفاق العام ، رسالة -1

 .34 ،ص2009دكتورة ،كلٌة التجارة جامعة الماهرة،
راجٌة عابدٌن خٌر هللا ، االعتماد على الذات فً مجال الطالة من منظور تنموي وتكنولوجً معهد التخطٌط المومً ، الماهرة - 2

 .79، ص1990، (53)سلسلة لضاٌا التخطٌط والتنمٌة رلم 
 . 80راجٌة عابدٌن خٌر هللا ، نفس المرجع ،ص- 3
بن عزة دمحم ، والع لطاع الكهرباء فً الجزائر دراسة حالة مجمع سونلغاز ، المجلة الجزائرٌة للعولمة والسٌاسات /بوهنة كلثوم - 4

 .123،ص2015_06:االلتصادٌة ، العدد 
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  ألٞغاص الخاعظُت ٖلىآلازاع ٧اهذ ٞةطا ،ؤلاهخاط البُئُت ومىٟٗت آلازاع ال٨هغباء اإلاٟايلت بحن بةهخاطٌٗخمض ال٣ُام      

 البُئي ،٦ما َى خانل مً زال٫ الخىلُض ألازغالىاججت ًٖ جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت وه٣لها ٦بحرة ٞاهه ًغاعي 

البا ما. ٧الٛاػ ومهاصع الُا٢ت الُبُُٗت ألامًال٨هغباء ،وبالظاث مً الى٢ىص   الاًجابي بلى ألازغ٩ًىن الترظُذ  ٚو

 1. الؿلبي ؤخُاها ألازغلخ٣ضًم زضمت ال٨هغباء للمؿتهل٪ والتي جٟى١ 

ة يالعُاظت الععش                                                                                         :

في خاالث ٦شحرة ٩ًىن ؾٗغ ال٨هغباء ٚحر مازغ ٖلى الُلب زانت في اإلاىا٤َ التي جدؿم باعجٟإ الُلب ٖلى زضمت 

 مازغ ٖلى ٖضص مً اإلاؿتهل٨حن ؤخُاهاو٢ض ٩ًىن الؿٗغ .الكخاءال٨هغباء ٧اإلاىا٤َ الخاعة في اله٠ُ،والباعصة في 

ظا ما ًضٞ٘ ب٨شحر مً الضو٫ الٗالم  ت جدبنى بلىطوي الضزى٫ املخضوصة َو  مخٟاوجت ؤؾٗاع وي٘ ؾُاؾاث ؾٍٗغ

 2. م٘ اعجٟإ حجم الاؾتهال٥ ألاؾٗاعالؾتهال٥ ال٨هغباء ج٣ىم ٖلى قغاثذ مُٗىت بدُض جغجٟ٘ 

جىفير فشص العمص: 

  الخىػَ٘بلى نىاٖت ال٨هغباء حؿخسضم ٢ىي ٖاملت في مسخل٠ ؤوكُتها ابخضاء مً الخىلُض ومغوعا بالى٣ل بن

  الٗاملتألاًضيالخ ، وبإٖضاص ٦بحرة  وبمهاعاث مسخلٟت مما ٌؿاٖض طل٪ ٖلى خل مك٩لت ظؼء مً ...والهُاهت

ى٨ٗـ طل٪  دت مً الؿ٩انألاويإ ٖلى جدؿً بًجاباالٗاَلت ،ٍو  3. لكٍغ

 اكخصادًاالخىلُذ والىلص: 

 جبنى مدُاث ال٣ضعة ال٨هغباثُت بن      َىا٥ ازخالٝ في ٖملُت جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت وه٣لها ،ٞحري البٌٗ 

بت مً مىاب٘ مهاصع جىلُض ال٨هغباء ، زم ًخم ه٣ل الُا٢ت ال٨هغباثُت   جبنى بن ًغوي وآزغون مغا٦ؼ الخمل ، بلى٢ٍغ

بت مً مغا٦ؼ الخمل ،وطل٪ ًخُلب ه٣ل الى٢ىص مً م٩ان مىبٗه   4.املخُاث ٢ٍغ

 ؤو الٟدم ؤ٧ان ،بهخاظهاج٨مً محزجه في الاؾخٟاصة مً مهاصع جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت في مىا٢٘ ألاٌو الججاٍ  ابن

 مىا٢٘ جىلُض ال٨هغباء ، الن ٖملُت الى٣ل ٢ض ج٩ىن  إلاؿاٞاث بُٗضة ، و٢ض جمغ بلى الىِٟ بضال مً ه٣لها ؤوالٛاػ 

 . مدُاث الخىلُض بال٣غب مً مهاصع الى٢ىصبوكاء ًخم ألاوؿب بنالخ ، ولظل٪ مً ...بمىا٢٘ زُغة

ٌ والاججاٍ   : له عذة مضاًا منهاألاو

  ا٢خهاصا،وجم٨ً مً ه٣ل ٦مُاث ٦بحرة مً الُا٢ت مً مهاصع وؤ٦ثراهه ٌؿمذ ببىاء وخضاث جىلُض ا٦بر ( أ

 . مغا٦ؼ الخمل الغثِؿُت بلىالخىلُض 

                                                             
 .124بن عزة دمحم ، المرجع سبك ذكره ، ص /بوهنة كلثوم- 1
 21 ، ص1983الجارد ، أنظمة الطالة الكهربائٌة ، ترجمة أسامة الدسولً وآخرون ، دار ماكجروهٌل للنشر ،. اوللً أ- 2
 22الجارد ، نفس المرجع ،ص. اوللً أ- - 3
 مصطفى عبد الرؤوف عبد الحمٌد هشام ، تمٌٌم دور المروض األجنبٌة فً تموٌل المشروعات الطالة الكهربائٌة ، مع إشارة - 4

 . 42 ، ص1993، رسالة ماجٌستر ، كلٌة التجارة ، جامعة المنوفٌة ، 1987_1976خاصة عن هٌئة الكهرباء مصر لفترة 
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ت والهُُٟت( ب ٤ الخباص٫ اإلاىؾمي لها بحن اإلاىا٤َ طاث الاخخُاظاث الكخٍى حر الؿلٗت ًٖ ٍَغ  ًم٨ً مً جٞى

 .اإلاخًاصة

حر الؿلٗت هدُجت الازخالٝ الٗكىاجي في الخى٢ُذ بحن اإلاىا٤َ (ج . ٌؿمذ بخٞى

. ٌؿهل ه٣ل الُا٢ت في الخاالث ال٣هىي  (د

.  ٌُٗي مغوهت في مىاظهت اإلاخُلباث الُاعثت ٚحر اإلاخى٢ٗت  (ٌ

الاكخصادًتالىفاءة : 

ىعاث الا٢خهاصًت بهخاط جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت إلاكغوٖاث بن  الُا٢ت ال٨هغباثُت ًخى٠٢ ٖلى حجم الٞى

 ٖلى جد٤ُ٣ ؤًًا،٦ما جخى٠٢ ؤلاهخاطوالٟىُت التي جد٣٣ها وخضاث الخىلُض الؾخدىاطَا ٖلى اٚلب ج٩ال٠ُ 

 3.(الخىلُض ،الى٣ل، الخىػَ٘) املخخلٟتؤلاهخاظُتالخىاػن في جىػَ٘ الاؾدشماعاث بحن مغاخل الٗملُت 

ؤلاهخاجبذائص : 

 الُا٢ت ال٨هغباثُت جدىٕى م٘ ازخالٝ مهاصع الُا٢ت هدُجت لخ٣ضم ج٨ىىلىظُا الُا٢ت مما ًاصي بهخاط بضاثل بن

ت في َُا٧ل الخ٩ال٠ُ،وزىام الدكُٛل وهمِ اؾخسضام مدُاث الخىلُض، بلىطل٪  ٍغ باإلياٞت بلى  ازخالٞاث ظَى

 1.  اإلاخب٘ؤؾلىب ؤلاهخاط

 الدشغُصجيالُف وكف: 

ا ب٣ًاٝ جم بطافي خالت ما   ٞان بٌٗ الضعاؾاث ج٣ضع ج٩ال٠ُ و٠٢ الاٞتراض ي، مدُت جىلُض هىوٍت الهتهاء ٖمَغ

جبٗا لدجم اإلاٟاٖل ومضة حكُٛل، َظا الىاخضة، للمدُت ؤ٢ص ىملُىن صوالع ٦دض 50الدكُٛل بما جغاوح بحن 

 2.الىٟاًاثبسالٝ ج٩ال٠ُ الخسلو مً 

 :الخصائص الفىُت للؼاع الؼاكت الىهشبائُت _ 2

 ظاهب الخهاثو الا٢خهاصًت بلى Technical characteristicsًدؿم ال٣ُإ ال٨هغباجي بسهاثو ٞىُت 

،ٞمشال الاؾخسضام الخ٣ني ألازغي ،والخهاثو الٟىُت ل٣ُإ ال٨هغباء جسخل٠ ًٖ الخهاثو الٟىُت لل٣ُاٖاث 

٤ ٞاألو٫ في ٢ُإ الاجهاالث ًسخل٠ ًٖ الاؾخسضام الخ٣ني في ٢ُإ ال٨هغباء ،  ًىنل زضماجه للمؿتهل٪ ًٖ ٍَغ

 مدُاث جىػَ٘ ، ل٨ً ٢ُإ ؤو و٢ىص ؤو مى٢٘ ٧ان وبضون اؾخسضام مدُاث جىلُض ؤي الهىاُٖت في ألا٢ماع

ت مً بلىال٨هغباء ٣ًضم زضماجه للمؿتهل٪   اإلاى٢٘ الظي ًُلب اإلاؿتهل٪ به الخضمت ول٨ً مً زال٫ مجمٖى

                                                             
. 43مهُٟى ٖبض الغئٝو ٖبض الخمُض َكام ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م-  1
، م- 2 ت للٗىإلات والؿُاؾاث الا٢خهاصًت ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .125 املجلت الجؼاثٍغ
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 اإلاترابُت،جبضؤ مً مدُاث الخىلُض ومدُاث الخىػَ٘ و الى٣ل ، وجيخهي بالخُاع ال٨هغباجي في ؤلاهخاظُتالٗملُاث 

 1. اإلاؿتهل٪ ب٢امتمدل 

: وجخمشل الخهاثو الٟىُت ل٣ُإ ال٨هغباء في

إوشاء اإلاششوعفتراث : 

 هٕى املخُت التي بلى ، وطل٪ الازخالٝ ًغظ٘ بوكائها الُا٢ت ال٨هغباثُت جسخل٠ مً خُض ٞترة بهخاط مكغوٖاث بن

ا، ٞان ٧اهذ مشال مدُت َُضعول٨ُُت وملخ٣اتها ٣ٞض ًخُلب ب٢امتهاؾِخم  ض ًٖ بوكاَئ   وبما بطاؾىىاث،10 ما ًٍؼ

امُجاواث ٣ٞض حؿخٛغ١ ٞترة (1000)٧اهذ مدُت هىوٍت بؿٗت  با ٢ابلت الهسٟاى 9 بوكاَئ  7 بلىؾىىاث ج٣ٍغ

ت (900 )بلىؾىىاث في خالت جسٌُٟ ال٣ضعة الخىلُضًت  ا ما بحن  مُجاواث ،املخُاث الخغاٍع   6 -2ًخُلب اهجاَػ

ُت الى٢ىص اإلاؿخسضم و٦ظل٪ ؾٗت املخُت و ٖلى مدُاث املخىالث وان  َب٤ هٟـ الش يءيؾىىاث خؿب هٖى

 2. ؾيخحن ٣ِٞ بلى٧اهذ اإلاضة الىمُُت جهل 

 مً ػشف ً  :اإلاعتهلًعذم اللابلُت للخخٍض

 ً  ج٩لٟت ٖالُت وج٨ىىلىظُا  بلى الن ال٨هغباء جدخاط،Nonstorability جدؿم ال٨هغباء بٗضم ٢ابلُتها للخسٍؼ

مخ٣ضمت، ومً زم ٞان َىا٥ خاظت لىظىص خالت مً الخ٠ُ٨ ُٞما بحن جىلُض ال٨هغباء م٘ الخٛحر في الُلب 

 ، وال ًم٨ً ألظهؼتهمالن ال٨هغباء بمجغص جىلُضَا ًخم اؾتهال٦ها مً زال٫ حكُٛل اإلاؿتهل٨حن . ٖليها  (الاؾتهال٥ )

نها مشل اإلاُاٍ   3. الٛاػ ؤو الىِٟ ؤوجسٍؼ

 الخللب في الؼلب  :

 time Perakالظعوة زال٫ الُىم الىاخض مابحن ٞتراث Volatilité of Demandeجخمحز ال٨هغباء بالخ٣لب في الُلب 

تراث  4. الخيبا بم٩اهُت ٢ض ٩ًىن الُلب مخ٣لبا بكضة بدُض ٩ًىن زاعظا ًٖ ألاخُانوفي بٌٗ  Off time الغ٧ىص ٞو

الخجاوغ:  

ا بىاؾُت ؤهىاٖها بؿهىلت، ٧ىهه ال ًم٨ً الخٟغ٢ت بحن Homogeneityجخه٠ ال٨هغباء بالخجاوـ  حَر م٨ً جٞى  ٍو

  اإلاؿتهل٪ ال ًم٨ىه الخٟغ٢ت بحنؤن ٦ما ق٩لها، وال بخُاب٤ الى٢ىص اإلاؿخسضم في الخىلُض م٘ مسخلٟت،مهاصع 

 .املخخلٟتال٨هغباء اإلاىلضة مً مهاصع الى٢ىص 

 عذم اهخظام ظاعاث الدشغُص :

                                                             
ا ٖلى الا٢خهاص الٗغبي،عؾالت ماظؿخحر، مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت، _1  . 70م ، ال٣اَغة،208ٖا٠َ وُٗم خبِب ، قب٩اث الغبِ ال٨هغباجي وؤزَغ
 2  .71هٟـ اإلاغظ٘ ، مٖا٠َ وُٗم خبِب ،_ 
  .3مها مدمىص ٖبض الغػا١ ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م- 3
  .43مهُٟى ٖبض الغئٝو ٖبض الخمُض َاقم ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،م- 4
ىت ٧لشىم _  5  .126بً ٖؼة دمحم ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م/بَى
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 ختى ٖلى ؤو الؿىت ؤو الٟهل ألاؾبٕى ؤو ٖلى مضاع ؤ٧ان مدُاث الخىلُض جخمحز بٗضم اهخٓام ؾاٖاث الدكُٛل بن

غظ٘ طل٪ ألاعبٗتمضاع  ً ؾاٖت ، ٍو  مً هاخُت ، خُض ًغجٟ٘ الخمل ٖلى ال٨هغباء في بلى الخٛحر في ألاخما٫ و الٗكٍغ

ً ٖلى ة لٗضم ٢ابلُت الُا١وؤًًااإلاىا٤َ الخاعة في اله٠ُ ، وفي الكخاء ًغجٟ٘ في اإلاىا٤َ الباعصة ،   اإلاىلضة للخسٍؼ

 1. ؤزغي هُا١ واؾ٘ مً هاخُت 

الىكائُتالخجهيزاث : 

دخاط بًٗها بهخاط ل٩ل مدُت   وا٢ُت مً الخلىر بلى ؤظهؼة الُا٢ت ال٨هغباثُت مىانٟاث و ممحزاث مُٗىت ، ٍو

 بُئُت ، ٦ظل٪ املخُاث الىىوٍت هي ؤزاع٦مشل املخُاث التي حٗخمض ٖلى الٟدم لخىلُض ال٨هغباء ، وطل٪ إلاا جتر٦ه 

اصة ج٩ال٠ُ الخىلُض بلى وؾاثل و٢اثُت ، وبال ق٪ ٞان ٧ل طل٪ ًاصي بلى جدخاط ألازغي  .  ٖبء ٍػ

الخىىىلىجُااللذساث : 

ٖالُت  Technologique Culpabilités ٢ضعاث ج٨ىىلىظُت بلى نىاٖت ال٨هغباء مً الهىاٖاث التي جدخاط بن

ظا ما ًاصي   2.  مدُاث جىلُض ال٨هغباء بوكاء اعجٟإ ج٩لٟت بلىاإلاؿخىي ، َو

 ٞمشال املخُاث ألازغي، الخىلُضًت لها مىانٟاث ج٨ىىلىظُت جسخل٠ ًٖ املخُاث املخُاثؤهىإ و٧ل هٕى مً 

ت جسخل٠ ًٖ املخُاث  ت،البساٍع اح جسخل٠ ًٖ مدُاث جىلُض ال٨هغباء الخغاٍع  و مدُاث جىلُض ال٨هغباء مً الٍغ

 .ؤو املخُُاثمً اإلاض والجؼع 

 بوكاء ا٦بر مً ج٩لٟت بوكائها وبظل٪ ج٩ىن ج٩لٟت الخ٨ىىلىظُت، ص٢ت في ألا٦ثروحٗخبر مدُاث الخىلُض الىىوي هي 

 .ألازغي املخُاث 

 مً الُا٢ت ؤن جلبي الاخخُاظاث مهاعاث و ٢ضعاث مدلُت لدكُٛلها ختى حؿخُُ٘ بلىو٧ل هٕى مً املخُاث ًدخاط 

 .ال٨هغباثُت

ب الٗما٫ املخلُحن الخ٨ىىلىظُت،وجىاظه الضو٫ الىامُت ي٠ٗ في ال٣ضعاث   وبظل٪ ٞاهه مً الًغوعي جضٍع

 النهىى بلى ٖلى الضو٫ الىامُت الؿعي  ؤن٦ما.والهُاهتلخس٠ُٟ ٢هىع مهاعاتهم في مجا٫ حكُٛل املخُاث 

غالغؤؾمالُتبهىاٖت الؿل٘   .الخ٨ىىلىظُتالخضماث   اإلاغجبُت بهىاٖت ال٨هغباء لالؾخسضام املخلي و جٍُى

 

 

 .ػشق جىلُذ الؼاكت الىهشبائُت: اإلابدح الثاوي

                                                             
،م - 1  .71ٖا٠َ وُٗم خبِب ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

2-Edison de oviveire ,the key issues facing an energy and development "(coped) Report EUR 13461 En, published by the commission of 

European communities printed in Germany 1991 ,p 79-80 
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 ٌ ف عملُت: اإلاؼلب ألاو  . الؼاكت الىهشبائُتجىلُذ حعٍش

ل الُا٢ت مً ق٩ل ؤو بهخاط ٖملُت جىلُض بن مهاصع بلى ؤزغ خؿب  الُا٢ت ال٨هغباثُت هي في الخ٣ُ٣ت ٖملُت جدٍى

غة في مغا٦ؼ  الظي ًدضص ألامغ. الُا٢تلهظٍ  الُلب ٖلى الُا٢ت ال٨هغباثُت وخؿب ال٨مُاث اإلاُلىبت الُا٢ت اإلاخٞى

ا٢تها وؤهىإ الاؾتهال٥ ؤهىإ مدُاث و ٦ظل٪ ؤهىإ  الى٢ىص و مهاصٍع ٧لها جازغ في جدضًض هٕى املخُت وم٩انها َو

.1 

(: (Power Stationsمدؼاث الخىلُذ _ 1

ل مسخل٠  ٣ت  جهي٠ُ بلى الُا٢ت ؤق٩ا٫ج٣ىم مدُاث جىلُض ال٨هغباثُت بخدٍى  الُا٢ت ال٨هغباثُت ولظل٪ ٞان ٍَغ

ل الخام ؤومدُاث الخىلُض جخدضص مً هٕى مهضع الُا٢ت الخام اإلاؿخسضم ٞيها  ٣ت التي ًخم بها جدٍى  بلى هٕى الٍُغ

ٞالخهي٠ُ مً خُض هٕى الُا٢ت ًىظض َىا٥ . َا٢ت خغ٦ُت مً زال٫ مدغ٥ م٩ُاه٩ُي ًضًغ اإلاىلضاث ال٨هغباثُت 

تاملخُاث   املخؼهت في الى٢ىص الاخٟىعي ٧الٟدم والبترو٫ والٛاػ اإلا٩ُاه٨ُُت والتي حؿخسضم الُا٢ت ال٨هغو خغاٍع

لها ألازكابو٦ظل٪ في  ت بٗض جدٍى ت واملخُاث ال٨هغوماثُت بلى واملخلٟاث الًٍٗى ىاثُت َا٢ت خغاٍع  وال٨هغ َو

اح  غة في مُاٍ الكالالث الُبُُٗت ومُاٍ الؿضوص ومُاٍ اإلاض والجؼع و في الٍغ والتي حؿخسضم الُا٢ت الخغ٦ُت اإلاخٞى

تواملخُاث  ت واملخُاث ال٨هغو طٍع  والتي ال٨هغو قمؿُت والتي حؿخسضم َا٢ت الظعة التي جيخجها اإلاٟاٖالث الظٍع

غة في يىء الكمـ واملخُاث التي حؿخسضم خغاعة باًَ  ت او الًىثُت اإلاخٞى  2.ألاعىحؿخسضم الُا٢ت الخغاٍع

 . الؼاكت الىهشبائُت مدؼاث جىلُذأهىاع: اإلاؼلب الثاوي

 3: اإلاؿخٗملت في بالصها ألاهىإ مدُاث الخىلُض اإلاؿخٗملت ٖلى نُٗض ٖالمي وهغ٦ؼ ٖلى هظ٦غ َىا ؤهىإ

 ت  .مدُاث الخىلُض البساٍع

 مدُاث الخىلُض الىىوٍت. 

 مدُاث الخىلُض اإلااثُت. 

  مدُاث الخىلُض مً اإلاض والجؼع. 

  ت- صًؼ٫ )مدُاث الخىلُض طاث الاخترا١ الضازلي  .(ٚاٍػ

 اح  .مدُاث الخىلُض بىاؾُت الٍغ

 مدُاث الخىلُض بالُا٢ت الكمؿُت. 

تمدؼاث الخىلُذ _ 1  :البخاٍس

                                                             
1- International Energy Agency , "Energy Balance for world 2008 ",2011. 

ت ، مهغ - 2 ت الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .   35، م2001دمحم زمِـ الؼو٦ت ،ظٛغاُٞت الُا٢ت ، صاع اإلاٗٞغ
 36دمحم زمِـ الؼو٦ت ،مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م- 3
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ت مدىال للُا٢ت   مسخلٟت مً ؤهىإوحؿخٗمل َظٍ املخُاث  (Energie Convertir)حٗخبر مدُاث الخىلُض البساٍع

غة مشل الٟدم الدجغي  ألاهىإالى٢ىص خؿب  جمخاػ .ؤو الهىاعي الٛاػ الُبُعي ؤو البترو٫ الؿاثل ؤو اإلاخٞى

ت ب٨بر حجمها وعزو ج٩الُٟها باليؿبت   اؾخٗمالها بةم٩اهُت الطخمت ٦ما جمخاػ إلم٩اهاتهااملخُاث البساٍع

 1. زانت في البالص التي ج٣ل ٞيها مهاصع اإلاُاٍ الٗظبت ؤلاهخاط الظي ًجٗلها زىاثُت ألامغلخدلُت اإلاُاٍ اإلاالخت ، 

ت  - ؤ  Site Sélection of Stea Power Stationاخخُاس مىاكع املحؼاث البخاٍس

ت جخد٨م في ازخُاع اإلاىا٢٘ اإلاىاؾبت ملخُاث الخىلُض ا٫  2:ٖضة ٖىامل مازغة هظ٦غ منها ماًليبساٍع

غ وؾاثل الى٣ل بلىال٣غب مً مهاصع الى٢ىص وؾهىلت ه٣له ●  .الا٢خهاصًت َظٍ اإلاىا٢٘ و جٞى

ض الن اإلا٨ش٠ ًدخاط ● ض، ٦مُاث ٦بحرة مً مُاٍ بلىال٣غب مً مهاصع مُاٍ الخبًر لظل٪ جبنى َظٍ املخُاث الخبًر

 .ألانهاع بال٣غب مً مجاعي ؤوٖاصة ٖلى قىاَئ البداع 

حر ج٩ال٠ُ ال٨هغباثُت ال٣غب مً مغا٦ؼ اؾتهال٥ الُا٢ت ●  مغا٦ؼ الاؾتهال٥ هي ٖاصة الى٣ل، زٍُى بوكاء لخٞى

ت و   .الهىاُٖتاإلاضن واإلاىا٤َ الؿ٨ىُت واملجمٗاث الخجاٍع

غ وخغ٢ه في  ت ٖلى اؾخٗما٫ هٕى الى٢ىص اإلاخٞى ل الُا٢ت ؤٞغانوحٗخمض مدُاث الخىلُض البساٍع  زانت لخدٍى

ت في حسخحن بلىال٨ُمُاثُت في الى٢ىص  ت في اللهب الىاجج مً ٖملُت الاخترا١ زم اؾخٗما٫ الُا٢ت الخغاٍع  َا٢ت خغاٍع

لها (Boilers)اإلاُاٍ في مغاظل زانت   بساع في صعظت خغاعة ويِٛ مٗحن زم حؿلُِ َظا البساع ٖلى بلىوجدٍى

غ مدىع  ؤو جىعبِىاثٖىٟاث ٘ بخضٍو ت نممذ لهظٍ الٛاًت ٣ُٞىم البساع الؿَغ  وبظل٪ جخدى٫  الخىعبِىاث بساٍع

ت  ًغبِ مدىع اإلاىلض ال٨هغباجي عبُا مباقغا م٘  .   َظٍ الخىعبِىاثوع ح ٖلى مم٩ُاه٨ُُت َا٢ت بلىالُا٢ت الخغاٍع

ت ُٞضوع مدىع اإلاىلض ال٨هغباجي الخىعبِىاثمدىع  ت وباؾخٛال٫ زانت (Al Ternator) البساٍع بىٟـ الؿٖغ

 مىه جخىلض ٖلى َغفي الجؼء الشابذ مً اإلاىلض (Stator) مً اإلاىاص والجؼء الشابذ   (Rotor) الضواعةاإلاٛىاَِؿُت

. الُا٢ت ال٨هغباثُت الالػمت 

ت التي حؿخٗمل ؤؾاؾُتال ًىظض ٞىاع١   مً خُض َغ١ ه٣ل بال الى٢ىص املخخلٟت ؤهىإ بحن مدُاث الخىلُض البساٍع

ً وجضاو٫ وخغ١ الى٢ىص،و٢ض ٧ان اؾخٗما٫ الٟدم الدجغي قاجٗا في  ال٣غن  َظاوؤواثل  ال٣غن اإلااض ي ؤوازغوجسٍؼ

ت ؤنالب، ا في مدُاث الخىلُض الخغاٍع  ؤنبذخُض   ا٦دكاٝ واؾخسغاط البترو٫ ومىخجاجه اخضر حٛحرا ظظٍع

ىه وخغ٢ه  .  ٚاػي ؤو ٧ان بهىعة و٢ىص ؾاثل بنٌؿخٗمل بيؿبت حؿٗحن باإلااثت لؿهىلت ه٣له وجسٍؼ

تمىىهاث مدؼاث الخىلُذ  (1  :البخاٍس

                                                             
  .36 دمحم خمٌس الزوكة ،مرجع سبك ذكره ، ص-1

2-CHEMCE- EDDINE CHITOUR ,op-cit ,p40. 
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ت بهىعة ٖامت مً جخإل٠  1:  الغثِؿُت الخالُت ألاظؼاء مدُاث الخىلُض البساٍع

  :Furaneالفشن  (أ

اء ٦بحر لخغ١  ى ٖباعة ًٖ ٖو ٣ا لىٕى الى٢ىص اإلاؿخٗمل و ًلخ٤ به .الى٢ىصَو اء ٞو سخل٠ ق٩ل و هٕى َظا الٖى  ٍو

ً وه٣ل وجضاو٫ الى٢ىص وعمي املخلٟاث الهلبت  . وؾاثل جسٍؼ

 : Boilerاإلاشجص  (ب

اء ٦بحر ًدخىي ٖلى مُاٍ ه٣ُت حسخً بىاؾُت خغ١ الى٢ىص لخخدى٫ َظٍ اإلاُاٍ الى بساع ، وفي ٦شحر مً  ى ٖو َو

 ٩ًىن الٟغن واإلاغظل في خحز واخض جد٣ُ٣ا لالجها٫ اإلاباقغ بحن الى٢ىص املختر١ واإلااء اإلاغاص ألاخُان

.  اإلاغاظل خؿب حجم املخُت و٦مُت البساع اإلاىخج في وخضة الؼمً ؤهىإحسخُىه،وجسخل٠ 

ت  (ج  :      Turbine الخىسبين أوالعىفت الحشاٍس

ىنل به ظؿم ٖلى ق٩ل اؾُىاوي مشبذ به لىخاث م٣ٗغة      وهي ٖباعة ًٖ ٖىٟت مً الهلب لها مدىع ٍو

ت ٖالُت ظضا خىالي  ضوع املخىع بؿٖغ  صوعة بالض٣ُ٢ت وجسخل٠ 3000ًهُضم ٞيها البساع ُٞٗمل ٖلى صوعانها ٍو

خه ويُٛه وصعظت خغاعجه، اي بازخالٝ ثالٗىٟاث في الدجم  وا٫ نمُم والك٩ل بازخالٝ حجم البساع وؾٖغ

. حجم مدُت الخىلُض 

 :Generator الىهشبائي اإلاىلذ (د

ل٠  َى ًى زابذ، ٍو ٖباعة ًٖ مىلض ٦هغباجي مال٠ مً ًٖى صواع مغبٍى مباقغة م٘ مدىع الخىعبحن ٖو

 ً  ؤَغاٝ جُاع ٦هغباجي ٖلى بلى الىداؾُت اإلاٗؼولت لخى٣ل الخ٣ل اإلاٛىاَِس ي الضواع وجدىله باألؾال٥الًٍٗى

سخل٠ ق٩ل َظا اإلاىلض بازخالٝ حجم الشابذ،الًٗى   .املخُت ٍو

 : Condenserاإلاىثف  (ٌ

اء ٦بحر مً نلب ًضزل  ى ٖباعة ًٖ ٖو لى مً بلُهَو ا ؤن مً الخىعبحن بٗض الاحي البساع ألٖا َغ  ٩ًىن ٢ض ٢ام بخضٍو

٣ض ال٨شحر مً يُٛه وصعظت خغاعجه ،٦ما ًضزل في َظا اإلا٨ش٠ مً  ض صازل ؤؾٟلٞو  ؤهابِب الخُاع مً مُاٍ الخبًر

ل البساع ال٠ًُٗ   بىاؾُت ؤزغي  اإلاغاظل مغة بلى مُاٍ خُض حٗىص َظٍ اإلاُاٍ بلىخلؼوهُت حٗمل ٖلى جدٍى

. مطخاث زانت 

 

 : Chimneyاإلاذخىت   (و

                                                             
 45دمحم خمٌس زوكة ، مرجع سبك ذكره ، ص - 1
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اؾُىاهُت الك٩ل مغجٟٗت ظضا حٗمل ٖلى َغص مسلٟاث الاخترا١ (Brick) الخغاعي ألاظغوهي ٖباعة ًٖ مضزىت مً 

ت  .  في َغص ٚاػاث الاخترا١ والخ٣لُل مً جلىر البِئت املخُُت باملخُتلإلؾغإ الجى ٖلى اعجٟإ قا٤َ بلىالٛاٍػ

 : اإلاعاعذةواإلاعذاثآلاالث  (ص

ت ومٗضاث جدمُو اإلا٩ُاه٨ُُتوهي ٖباعة ًٖ ٖضص ٦بحر مً اإلاطخاث واملخغ٧اث   وال٨هغباثُت ومىٓماث الؿٖغ

 .الخىلُض الٗمل في مدُاث بجمامالبساع التي حؿاٖض ٖلى 

 : Nuclear PowarStationمدؼاث الخىلُذ الىىوٍت  (2

ت  ا مً مدُاث الخىلُض الخغاٍع ى جىلُض البساعألنهامدُاث الخىلُض الىىوٍت هٖى بالخغاعة   حٗمل بىٟـ اإلابضؤ َو

غ   التي بضوعَا جضوع الجؼء الضواع مً اإلاىلض ال٨هغباجي وجخىلض الُا٢ت الخىع بِىاثوبالخالي ٌٗمل البساع ٖلى جضٍو

 1.  الجؼء الشابذ مً َظا اإلاىلضؤَغاٝال٨هغباثُت ٖلى 

والٟغ١ في مدُاث الخىلُض الىىوٍت اهه بض٫ الٟغن الظي ًدتر١ ُٞه الى٢ىص ًىظض َىا مٟاٖل طعي جخىلض في الخغاعة 

هدُجت اوكُاع طعاث الُىعاهُىم بًغباث الال٨تروهاث اإلاخدغ٦ت في الُب٣ت الخاعظُت للظعة وحؿخٛل َظٍ الُا٢ت 

لها  ت الهاثلت في ٚلُان اإلاُاٍ في اإلاغاظل وجدٍى .  بساع طي يِٛ ٖا٫ وصعظت مغجٟٗت ظضا بلىالخغاٍع

ى ًخ٩ىن ؤلاقٗإ ظضاع ٖاػ٫ ووا١ مً بلىجدخىي مدُت الخىلُض الىىوٍت ٖلى الٟغن الظعي الظي ًدخاط   الظعي َو

ب٣ت مً الخضًض الهلب زم َب٣ت مً الاؾمىذ جهل ألاظغمً َب٣ت مً  ب٣ت مً اإلاُاٍ َو  ؾم٪ بلى الىاعي َو

ً وطل٪ لخماًت الٗاملحن في املخُت والبِئت املخُُُت مً الخلىر  ت باإلقٗاٖاثمتًر  .  الظٍع

ت هىوٍت في الٗالم هٟظث ٖام بن ؤو٫  ُتي بُا٢ت  1954 مدُت جىلُض خغاٍع  .   ث مُٛاوا5و٧اهذ في الاجداص الؿٞى

ت آلانومدُاث الخىلُض الىىوٍت ٚحر مؿخٗملت في البالص الٗغبُت ختى  ت البساٍع  ، ول٨ً مدُاث الخىلُض الخغاٍع

لخدلُت   اإلاخىؾِ والخلُج الٗغبي في جىلُض ال٨هغباء وألابٌُ والبدغ ألاخمغمؿخٗملت بهىعة ٦شُٟت ٖلى البدغ 

. اإلاُاٍ اإلاالخت 

 :مدؼاث الخىلُذ اإلاائُت_ 3

 ٧اهذ بطا زانت الُا٢ت، ًم٨ً الخ٨ٟحر بخىلُض ألانهاع مغجٟٗت ٧البدحراث ومجاعي ؤما٦ًخُض جىظض اإلاُاٍ في 

ٟٞي َظٍ الخاالث ًم٨ً جىلُض .ومغجٟٗت الجبلُت ألانهاع ججغي ٞيها ألامُاع ؤو التي تهُل ٞيها َبُٗت ألاعى

 ألاما٦ً طاث اهدضاع ز٠ُٟ ٣ُٞخط ي ٖمل الؿضوص في ألانهاع ٧اهذ مجاعي ؤما بطا. ال٨هغباء مً مؿا٢ِ اإلاُاٍ 

 ً  .اإلاُاٍاإلاىاؾبت مً مجغي النهغ لخسٍؼ

                                                             
ً الٗغبي ، ماجمغ الُا٢ت الٗغبي الغاب٘ ، بٛضاص - 1 ٖبض الل٠ُُ ًىؾ٠ الغػو١ وآزغون ، بم٩اهُت وؤَمُت اؾخسضام الُا٢ت الىىوٍت لخىلُض ال٨هغباء في الَى

 ،1988 . 
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و٢ض بني الؿض الٗالي . جيكإ مدُاث الخىلُض ٖاصة بال٣غب مً َظٍ الؿضوص ٦ما َى الخا٫ في مجغي نهغ الىُل 

لى نهغ الٟغاث في قما٫ ؾىعٍا بني. مُٛاواٍ 1800وبىِذ مٗه مدُت جىلُض ٦هغباء بلٛذ ٢ضعتها اإلاغ٦بت  ؾض  ٖو

غ في  . ث مُٛاوا800ومدُت جىلُض ال٨هغباء بلٛذ ٢ضعتها اإلاغ٦بت  ٩اؾض َٞى مُٛاواٍ ٦ُا٢ت 2074 ًىلض ؤمٍغ

 1. شخو ٢100هىي ٢ط ى في جىُٟظٍ 

مل بطا ٍغ في مجغي النهغ باججاٍ اخض الىصًان املجاوعة ٖو  ٧ان مجغي النهغ مىدضعا اهدضاعا ٦بحرا ُٞم٨ً ٖمل جدٍى

 الى الكالالث الُبُُٗت التي حؿخسضم مباقغة لخىلُض ال٨هغباء ٦ما َى خانل في باإلياٞت َظا .انُىاعيقال٫ 

٨ُتقالالث هُاٚغا بحن ٦ىضا والىالًاث اإلاخدضة   ٦مُت مً اإلاُاٍ مىظىصة ٖلى اعجٟإ بن ؤًت ، وبهىعة ٖامت ألامٍغ

 َا٢ت بلى جدىلذ الُا٢ت ال٩امىت ؤصوى اعجٟإ بلى َبُذ ٦مُت اإلاُاٍ ٞةطا. مٗحن جدخىي ٖلى َا٢ت ٧امىت في مى٢ٗها 

ت ٦بحرة وج٩ىهذ  ٖلى مدىع  الخىعبِىت َا٢ت وبطا.خغ٦ُت   ؾلُذ ٦مُت اإلاُاٍ ٖلى جىعبِىت ماثُت ة صاعث بؿٖغ

 الًٗى الشابذ مً اإلاىلض الُا٢ت ؤَغاٝ عبُذ الخىعبِىت م٘ مدىع اإلاىلض ال٨هغباجي جىلض ٖلى وبطا . م٩ُاه٨ُُت

.  ال٨هغباثُت 

 مىىهاث مدؼت الخىلُذ اإلاائُت  1_3

 2: الغثِؿُت الخالُت ألاظؼاء مدُت جىلُض ال٨هغباء اإلااثُت بهىعة ٖامت مً جخإل٠

 (:املجشي اإلاائص)معاكؽ اإلاُاٍ  (أ

ى ٖباعة ًٖ  في اإلاُاٍ  حؿُل  مضزل الخىعبِىت وبلى الكال٫ ؤٖلى مً ؤو الؿض ؤؾٟل ٩ًىن في ؤو ؤ٦ثر ٦بحر ؤهبىبَو

ت ٦بحرة  ع ؤلاقاعة  للخد٨م في ٦مُت اإلاُاٍ التي جضوع الخىعبِىت ججضؤزٍغوؾ٨غ في  (بىابت) ؤولهًىظض ؾ٨غ في . بؿٖغ

.  جىاظضَا  وؤما٦ً اإلااثلت جسخل٠ خؿب ٦مُت اإلاُاٍلألهابِب الؿضوص وبىاباث الخد٨م و٢اهُت اإلاُاٍ اإلاىنلت بلى ؤن

الخىسبين   (ب

ىضما .ج٩ىن الخىعبِىت واإلاىلض ٖاصة في م٩ان واخض مغ٦بحن ٖلى مدىع عاس ي واخض  ًغ٦ب اإلاىلض ٞى١ الخىعبِىت ،ٖو

ت وجضًغ مٗها الًٗى ؤؾٟل ألاهابِبجٟخذ البىابت في  ٠ م٣ٗغة ٞخضوع بؿٖغ ت ٦بحرة في ججاٍو  اإلااثُت جخض٤ٞ بؿٖغ

.   َظا اإلاىلض ؤَغاٝالضواع في اإلاىلض خُض جخىلض الُا٢ت ال٨هغباثُت ٖلى 

  Draught Tubs:السحب أهبىبت  (ج

ؿحر ختى ال ح٤ُٗ الضوعان  ؤنبٗض  ت َو غ الخىعبحن ٞال بض مً سخبها للخاعط بؿٖغ  حٗمل اإلاُاٍ اإلاخض٣ٞت في جضٍو

ت الالػمت ؤهابِب ؤق٩ا٫لظا جىي٘   .  زانت لسخبها للخاعط بالؿٖغ

 Auxiliaires :اإلاعاعذة وآلاالث اإلاعذاث  (د

                                                             
ش الخهٟذ - 1   .http://www.khayma.com/madina/power.ht،اإلاى٢٘ الال٨ترووي، 10/4/2019َغ١ جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت، جاٍع

  .(بتصرف) طرق تولٌد الطالة الكهربائٌة ، مرجع سبك ذكره ، 2-
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 اإلاؿاٖضة مشل اإلاطخاث والبىاباث واإلاٟاجُذ ومٗضاث جىُٓم آلاالث الٗضًض مً بلىجدخاط مدُاث الخىلُض اإلااثُت 

ا  حَر ت الضوعان ٚو . ؾٖغ

  Tidal Power Stations :مدؼاث الخىلُذ مً اإلاذ والجضس _  4

 ٞهم ًغون مُاٍ البدغ جغجٟ٘ في بٌٗ .البداعاإلاض والجؼع مً الٓىاَغ الُبُُٗت اإلاٗغوٞت ٖىض ؾ٩ان ؾىاخل 

 َظا الاعجٟإ هاجج ًٖ ظاطبُت ال٣مغ ٖىضما ٩ًىن ؤنٌٗلمىن   و٢ض ال.ألازغؾاٖاث الُىم وجىسٌٟ في البٌٗ 

  ؤيَلُجيؤ في مضاع ألاعى ال٣مغ ًضوع خى٫ ؤن ٖىضما ٌُٛب ال٣مغ ٖلما ؤيال٣مغ بُٗضا ًٖ َظٍ الؿىاخل ، 

ً ؾاٖت ؤعبٗت جضوع خى٫ هٟؿها ٧ل ألاعىبًُاوي الك٩ل صوعة ٧ل قهغ هجغي ، وان  كٍغ  ع٦ؼها الاهدباٍ ٞةطا.  ٖو

ت  ب مً طل٪ اإلا٩ان وان ظاطبِخه ٢ٍى لظا جغجٟ٘ . ٖلى م٩ان مٗحن ، و٧ان ال٣مغ ًىحٍر في اللُل ، ٞهظا مٗىاٍ اهه ٢ٍغ

ا  بمُاٍ البدغ ، وبٗض مط ي  بُٗضا ًٖ اإلا٩ان ؤيزنى ٖكغ ؾاٖت مً طل٪ الى٢ذ ، ٩ًىن ال٣مغ بالجؼء اإلا٣ابل ٢ٍُغ

 ُٞهبذ اججاٍ ظاطبُت ال٣مغ مٗا٦ؿت وبالخالي ًىسٌٟ مؿخىي مُاٍ ألاعيُتطاجه بٗضا ػاثضا بُى٫ ٢ُغ ال٨غة 

 1. البدغ

 بالص الٗالم قٗىعا باإلاض والجؼع َى الُٝغ الكمالي الٛغبي مً ٞغوؿا خُض ٌٗمل ممضص وظؼع املخُِ وؤ٦ثر

لس ي غة بغهخاهُاألَا  َىا٥ مدُت لخىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت ؤوكئذ زالزحن مترا ، و٢ض  بلى ٖلى ؾىاخل قبه ظٍؼ

ا اإلاُاٍ الهاٖضة زم حٗىص اإلاُاٍ الهابُت الخىعبِىاثخُض جىي٘  . ث مُٛاوا400ب٣ضعة   زانت في مجغي اإلاض ٞخضًَغ

ا مغة   .  ؤزغي وجضًَغ

ذ خُض ًهل  ألاما٦ًومً  مض ؤٖلى التي ٨ًثر ٞيها اإلاض والجؼع الؿىاخل الكمالُت للخلُج الٗغبي في مى٣ُت ال٩ٍى

 2.ال٨هغباثُتمترا ول٨ً َظٍ الٓاَغة ال حؿخٛل في َظٍ اإلاىا٤َ لخىلُض الُا٢ت 11 اعجٟإ بلى

  : Installations de Combustion exogènesمدؼاث الخىلُذ راث الاختراق الذاخلي _ 5

مدُاث الخىلُض طاث الاخترا١ الضازلي هي ٖباعة ًٖ آالث حؿخسضم الى٢ىص الؿاثل خُض ًدتر١ صازل ٚٝغ 

اخترا١ بٗض مؼظها بالهىاء بيؿب مُٗىت ، ٞخخىلض هىاجج الاخترا١ وهي ٖباعة ًٖ ٚاػاث ٖلى يِٛ مغجٟ٘ وؿخُُ٘ 

٪ اإلا٨بـ ٦ما في خالت ما٦ُىاث الضًؼ٫  غ ؤوجدٍغ  ٦ما في صوعاهُت خغ٦ت الخىع بِىاث حؿخُُ٘ جضٍو

ت الخىع بِىاث خالت   3.  الٛاٍػ

ٌ  (أ  :جىلُذ الىهشباء بىاظؼت الذًض

                                                             
مغ٦ؼ : لبىان )اًٟاهؼ ، شخً مؿخ٣بلىا بالُا٢ت مضزل بلى الُا٢ت اإلاؿخضام ، جغظمت ُٞهل خغصان ببغاَُم ، ببغاَُم عقُضي ، الُبٗت ألاولى  . عوبغث 1٫_

 . 168، م2011صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ًىاًغ

 . طرق تولٌد الطالة الكهربائٌة ، مرجع سبك ذكره2-

.11،ص68،1994العدد 19مولدات الكهرباء المستمبلٌة، مجلة النفط والتعاون العربً، المجلد –رشاد أبو راس، التوربٌنات الغازٌة -3 
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 ٦شحرة في صو٫ الخلُج  وزانت في اإلاضن الهٛحرة وال٣غي ، وهي ؤما٦ًحؿخٗمل ما٦ُىاث الضًؼ٫ في جىلُض ال٨هغباء في 

ت  ت الدكُٛل وؾٖغ  ٦مُت مغجٟٗت مً الى٢ىص وؿبُا وبالخالي ٞان ٧لٟت الُا٢ت بلى ول٨نها جدخاط ؤلا٣ًاٝجمخاػ بؿٖغ

 ثمُٛاوا3) ال ًىظض منها وخضاث طاث ٢ضعة ٦بحرة ؤزغي  الى٢ىص ، ومً هاخُت ؤؾٗاعاإلاىخجت منها جخى٠٢ ٖلى 

ظا اإلاىلض ؾهلت التر٦ُب وحؿخٗمل ٦شحرة في خاالث الُىاعت  (٣ِٞ  ٞترة طعوة الخمل ، وفي َظٍ ؤو ؤزىاء، َو

. الخاالث  ٌٗمل ٖاصة ٖضص ٦بحر مً َظٍ اإلاىلضاث بالخىاػي لؿض اخخُاظاث مغا٦ؼ الاؾتهال٥ 

ت بالخىسبِىاثجىلُذ الىهشباء  (ب  : الغاٍص

ٗخبر الكغ١ بالخىعبِىاثحٗخبر مدُاث جىلُض ال٨هغباء الٗاملت  ت خضًشت الٗهض وؿبُا َو  ؤ٦ثر مً ألاوؾِ الٛاٍػ

.       مُٛاواٍ 250 بلىمُٛاواٍ 1 مسخلٟت مً وؤحجامالبلضان اؾخٗماال لها ، وهي طاث ؾٗاث 

ت ؤزىاءحؿخٗمل ٖاصة  ب٢الٖها  ٞترة ؤن ماثُت ،ٖلما ؤو طعوة الخمل في البلضان التي ًىظض ٞيها مدُاث جىلُض بساٍع

كغة ص٢اث٤ ، ومٗٓم الكغ١ وب٣ًاٞها  ،وزانت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ألاوؾِ جتراوح بحن ص٣ُ٢خحن ٖو

ت لخىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت َىا٫ الُىم بما ُٞه ٞترة الظعوة ، وهجض الُىم في الخىعبِىاث،ٞدؿخٗمل   ألاؾىا١ الٛاٍػ

جمخاػ َظٍ اإلاىلضاث ببؿاَتها .   وال٣ضعاث ألاحجاموخضاث مخى٣لت مً َظٍ اإلاىلضاث لخاالث الُىاعت مسخلٟت 

ت جغ٦ُبها وؾهىلت نُاهتها وهي ال ض ٦م  مُاٍ ٦شحرةبلىجدخاط  وعزو زمنها وؿبُا وؾٖغ  اللخبًر

ا الٛاػ، الٛاػ الُبُعي، الخام الى٣يالبترو٫ ) الى٢ىصؤهىإ اؾخٗما٫ الٗضًض مً بةم٩اهُتجمخاػ  حَر  ،(...الش٣ُل ٚو

ت ت الدكُٛل وؾٖغ  . ؤلا٣ًاٝوجمخاػ ٦ظل٪ بؿٖغ

ا الؼمني ٢هحر وؿبُا وحؿتهل٪ ٦مُت ا٦بر ؤن٦ما  % 25و15 بحن ًتراوح اإلاغصوص الظي ي٠ٗ ؾِئاتها ٞهي وؤما  ٖمَغ

ت  ت البساٍع .  مً الى٢ىص باإلا٣اعهت م٘ مدُاث الخىلُض الخغاٍع

تالخىس بِىاثمىىهاث مدؼاث   : الغاٍص

ت هي ماًلي بالخىع بِىاث الغثِؿُت التي جخ٩ىن منها مدُت الخىلُض بن ألاظؼاء  1: الٛاٍػ

 : الهىاءطاغؽ●

ى ٘ يُٛه  ًإزظَو ٞغ ت بلى الهىاء مً الجى املخُِ ٍو  .   ٖكغاث الًٍٛى الجٍى

غشفت الاختراق  ●

دتر٢ان مٗا بىاؾُت وؾاثل زانت  يها ًسخلِ الهىاء اإلاًٍٛى آلاحي مً م٨بـ الهىاء م٘ الى٢ىص ٍو  ، باألقٛا٫ٞو

. وج٩ىن هىاجج الاخترا١ مً الٛاػاث املخخلٟت ٖلى صعظاث خغاعة ٖالُت ويِٛ مغجٟ٘ 

 : الخىسبين●

                                                             
 1- .11صمرجع سبق ذكره رشاد ابو راس، 
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 مغبٍى مً هاخُت م٘ مدىع م٨بـ الهىاء مباقغة ومً هاخُت ازغي م٘ اإلاىلض ؤ٣ٞيوهي ٖباعة ًٖ جىعبحن مدىعَا 

ت  ت صوعان الخىعبحن ٖالُت ظضا ال جدىاؾب م٘ ؾٖغ ت الن ؾٖغ ول٨ً بىاؾُت نىضو١ جغوؽ لخس٠ُٟ الؿٖغ

كها ال٨شحرة الٗضص مً . صوعان اإلاىلض ال٨هغباجي  جضزل الٛاػاث الىاججت ًٖ الاخترا١ في الخىعبحن ٞخهُضم بَغ

٤ مضزىت  (ًدؿ٘ ٢ُغ الخىعبحن مً َظٍ الىاخُت )هاخُت الًِٛ اإلاىسٌٟ   .الى الهىاء ًٖ ٍَغ

 :اإلاىلذ الىهشبائي●

ت ٦ما ط٦غها وفي بٌٗ   الخىع بِىاث ًخهل اإلاىلض ال٨هغباجي م٘ الخىعبحن بىاؾُت نىضو١ جغوؽ لخس٠ُٟ الؿٖغ

ت الٗالُت مخهلت مباقغة م٘ م٨بـ الهىاء والشاهُت بلىالخضًشت ج٣ؿم الخىعبحن  جىعبُيخحن واخضة للًِٛ والؿٖغ

.  حؿمى جىعبِىت ال٣ضعة مخهلت مباقغة م٘ مدىع اإلاىلض ال٨هغباجي 

 : اإلاعاعذة آلاالث واإلاعذاث●

ت الخىع بِىاثجدخاط مدُاث   :   اإلاؿاٖضة ٖلى الىدى الخالي وآلاالث بٌٗ اإلاٗضاث بلى الٛاٍػ

 ى ألاوليمؿاٖض الدكُٛل   . مدغ٥ ٦هغباجيؤو مدغ٥ صًؼ٫ بما َو

 ألاقٛا٫وؾاثل اإلاؿاٖضة ٖلى. 

ض آ ض مُاٍ جبًر  .املخُتالث جبًر

 الٗملمٗضاث ٢ُاؽ الخغاعة والًِٛ في ٧ل مغخلت مً مغاخل. 

 ال٨هغباثُت اإلاٗغوٞت املخخلٟتمٗضاث ٢ُاؽ. 

اح _ 6 : مدؼاث جىلُذ الىهشباء بىاظؼت الٍش

اح في  الُت لخىلُض الُا٢ت ألاما٦ًًم٨ً اؾخٛال٫ الٍغ غ مغاوح ٦بحرة ٖو اح في جضٍو  التي حٗخبر مجاعي صاثمت لهظٍ الٍغ

لى ؾبُل اإلاشا٫ َىا٥ مضن نٛحرة في الىالًاث اإلاخدضة واعوبا حؿخمض الُا٢ت ال٨هغباثُت الالػمت  ال٨هغباثُت ، ٖو

اح ًبلٜ َى٫ قٟغ  مترا ، و٢ض ٧اهذ َىاخحن 25مغوختها ة لالؾتهال٥ الُىمي مً مدُت جىلُض ٦هغباء حٗمل بالٍغ

غ حجغ الغحى ، وخالُا جىظض ٖلى الؿاخل ؤوعوباالهىاء اإلاٗغوٞت ٢ضًما في  اح في جضٍو ا مً اؾخٛال٫ ٢ضعة الٍغ  هٖى

٦ما هجض ٖلى الكاَئ الكمالي للبىان . الكغقي الؾ٨خلىضا الٗضًض مً َظٍ اإلاغاوح التي جيخج الُا٢ت ال٨هغباثُت 

 1.  اإلالر إلهخاط اإلاالخاث بلىمغاوح مُاٍ البدغ 

                                                             
. 12 عاؽ ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، مؤبىعقاص 1_

ش الخهٟذ  _2   http ://www.Yabeyrouth.com/page/index3137.htm: ، اإلاى٢٘ الال٨ترووي 02/04/2010  الُا٢ت ال٨هغباثُت ، جاٍع
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مدؼاث الخىلُذ بالؼاكت الشمعُت _ 7

ل يىء الكمـ مباقغة ألالىاح٢ىم    ٦هغباء ب٨ٗـ ٨ٞغة ٖمل مغ٦ؼاث الخغاعة الكمؿُت، بلى الًىثُت بخدٍى

م مً  حر مجاوي ، بنوبالٚغ  ج٩لٟت ًؼا٫ ؤ٦ثر ال٨هغباء الكمؿُت ٖلى هُا١ واؾ٘ ال بال ؤن بهخاط يىء الكمـ ٞو

الؿل٩ُىن الكمؿُت مىسًٟت   ، ول٨ً م٘ طل٪ ج٩لٟت زالًاألالىاح بؿبب ج٩لٟت م٩ُاه٩ُامً الُا٢ت اإلاىلضة 

ل" الخالًا مخٗضصة الىنالث  "وؤنبدذال٨ٟاءة ٧اهذ ج٣ل م٘ الى٢ذ .  مخاخت %30 اإلا٣اعبت ٫ طاث ٦ٟاءة الخدٍى

ل ؤ٦ثر مً  ا ، و٢ض جم اؾخٗغاى زالًا طاث ٦ٟاءة جدٍى ب %40آلان ججاٍع بُت ، وختى و٢ذ ٢ٍغ  في الىٓم الخجٍغ

ت  ٧اهذ الخالًا ال٨هغويىثُت ألا٦ثر اؾخسضاما في اإلاىا٢٘ الىاثُت التي ال ًم٨ً ٞيها الىنى٫ الى قب٨ت ٦هغباء ججاٍع

الخُىعاث الخضًشت في ٦ٟاءة جهيُ٘ ألالىاح الًىثُت . ، ؤو ٦مهضع ج٨مُلي لل٨هغباء في اإلاىاػ٫ الٟغصًت والكغ٧اث 

والخ٨ىىلىظُا ال٨هغويىثُت ، ظىبا الى ظىب م٘ الضٖم اإلاضٕٞى بىاؾُت اإلاهخمحن بالبِئت، ؤصي بلى حؿإع همى 

ا بًٟل %40ألالىاح الكمؿُت بك٩ل ٦بحر، الؿٗت اإلاغ٦بت لل٨هغباء الكمؿُت  في الٗالم جىمى بيؿبت   ؾىٍى

اصاث الخاصزت في ؤإلااهُا والُابان و٧الُٟىعهُا وهُى ظغس ي   2.الٍؼ

 .اظخخذاماث الؼاكت الىهشبائُت:الثالح اإلابدح

 .اظتهالن الؼاكت الىهشبائُت: اإلاؼلب ألاٌو 

 الن ٖضم ٢ابلُت ال٨هغباء جٟغى ٖلى اإلااؾؿت اإلاُلىبت،ًخمحز ٣ِٞ بال٨مُت   اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغباثُت البن

 جُلب لهظا ًخمحز اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغباثُت بال٨مُت واللخٓت التي .ْهىعٍ والخىػَ٘ جلبُت الُلب لخٓت ؤلاهخاط

 .ٞيها

 .اللؼاعاث اإلاعخخذمت للؼاكت الىهشبائُت:اإلاؼلب الثاوي

 وبظل٪ ٩ًىن لل٨هغباء، مغا٤ٞ ال٨هغباء بمسخل٠ ٞغوٖها ٣ًىم ٖلى الُلب ال٣اثم للٟئاث اإلاؿخسضمت بن بوكاء

 وجخدضص جل٪ جُلبها، لضي الضولت لٗغى ؾلٗت ال٨هغباء ٖلى الٟئاث التي ألاؾاس يالُلب ٖلى ال٨هغباء َى الباٖض 

 :الخالُتالٟئاث اإلاؿخسضمت لل٨هغباء في ال٣ُاٖاث 

 

 :العائليمعتهلىى اللؼاع  (أ

       َم مؿتهل٩ى اإلاىاػ٫ ٖلى اإلاؿخىي الخجمُعي للمؿتهل٪ الٟغص لل٨هغباء وحجم الاؾتهال٥ الٗاثلي ًخدضص 

بمؿخىي صزل الٟغص وؾٗغ الىخضة مً ال٨هغباء ، و٧لما ٧ان الضزل مغجٟ٘ وؾٗغ الىخضة مخضوي ٧لما ػاص 
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ىسٌٟ الاؾتهال٥ باعجٟإ   ًخإزغ وؤًًا ، ألاٞغاص وزباث الضزل ٖىض ألاؾٗاعالاؾخسضام ال٨هغباجي في اإلاىاػ٫ ، ٍو

٠ ، و٦ظل٪ ؤو باإلاى٢٘ الجٛغافي خًغ ؤو باعصا ، ؤو خاعا ؤ٧انباإلاىار الظي ج٣٘ ُٞه الٗاثلت   الاؾتهال٥ ًخإزغ ٍع

 اإلاجزلُت لل٨هغباء مدضوصة في مٗٓم الضو٫ الىامُت الن ، والاؾخسضاماث في اإلاىاػ٫ ألاظهؼةبمؿخىي اؾخسضام 

 1 . طاث الاؾتهال٥ الٗاليألاظهؼة هاَُ٪ ًٖ الدكُٛل ألاظهؼةالٗضًض مً الىاؽ ال ٌؿخُٗىن قغاء 

 :الخجاسي معتهلىى اللؼاع  (ب 

ت بمسخل٠  ت املجاالث الخجاٍع خضعط يمً َظٍ املجمٖى  اجب٦م٪  واإلاُاٖم والٟىاص١ واإلا٩اجب الخانتؤهىاٖهاٍو

٩ىن  ُت واإلاؿدكُٟاث والُٗاصاث الخانت ، ٍو حن والىعقت الهىاُٖت والخٞغ اؾتهال٥ َظٍ  املخامحن والاؾدكاٍع

ت ، ٞمنها مً ٌٗمل زال٫ الُىم ألاهىإالٟئت بك٩ل مخظبظب زال٫ الُىم ظغاء وكاٍ ٧ل هٕى مً   الخجاٍع

باء٧اإلاؿدكُٟاث ومنها مً ٌٗمل لؿاٖاث مدضصة في الُىم ٧املخامحن   ومنهم مً ٌٗمل مٗٓم ؾاٖاث الُىم وألَا

م  حَر ُحن ٚو ت والىعف والخٞغ  ٧.2املخالث الخجاٍع

 :الصىاعيمعتهلىى اللؼاع  (ج

 قغاثذ مخٟاوجت الاؾتهال٥ ٞهىا٥ نىاٖاث حؿخسضم ال٨هغباء في ٖملُاتها بلى٣ًؿم مؿخسضمى ال٣ُإ الهىاعي 

ضم الخظبظب ألاؾمضة وألاإلاىُىم بك٩ل ٦ش٠ُ ٦هىاٖت ؤلاهخاظُت  وحٗٝغ َظٍ الهىاٖاث باؾخ٣غاع الش يء ٖو

ىا٥ نىاٖاث ج٣ىم بالدكُٛل زال٫ ؾاٖاث في الُىم او خؿب الىاعصاث واؾتهال٦ها لل٨هغباء  زال٫ الُىم ، َو

خماص ٖلى الى٢ىص الاخٟىعي ، ول٨ً حٗخمض  ىا٥ نىاٖاث ج٣ىم بالدكُٛل بااٖل ٩ًىن ا٢ل اؾتهال٧ا مً ؾاب٣تها ، َو

 الهىاٖاث ؤو الضازلُت مشل نىاٖت الخضًض والُلب وؤلاياءة والخىُٟظي ؤلاصاعي ٖلى ال٨هغباء الؾخسضامها 

 .الاؾخسغاظُت 

ٗخبر ال٣ُإ الهىاعي ا٦بر مؿتهل٪ للُا٢ت ال٨هغباثُت  مً بحن ال٣ُاٖاث  ٣ا الؾتهال٥ الٗالمي ألازغي َو  ٞو

 ث واظا جي²(3057871) خىالي 2003للُا٢ت ال٨هغباثُت خُض بلٜ اؾتهال٥ الهىاٖت ٖاإلاُا مً ال٨هغباء في ٖام 

خُلب مً مغا٤ٞ ال٨هغباء  / ثاواٙمي (8176710)مً الاؾتهال٥ الٗالمي البالٜ  % 37,4 حٗاص٫ ؾاعي/ ؾاعي ٍو

 زؿاعة في الٗملُت  بلىمغاٖاة َظا ال٣ُإ في وكاَها الُىمي ٞاإله٣ُاٖاث ال٨هغباثُت في ال٣ُإ الهىاعي جاصي 

٨ٗـ طل٪ هٟؿه ٖلى الىاجج املخلي ؤلاهخاظُت لى حجم الهاصعاث ؤلاظمالي َو   وبطا مً هاخُت ٖو

 ٧.2اهذ جل٪ الهىاٖاث ج٣ىم ٖلى الخهضًغ 

                                                             
م ٖلي ٖبضو وآزغون ،_ 1  .171هٟـ اإلاغظ٘ ، م" دمحم ٖبض ال٨ٍغ
، 2010ٌؿغي خاػم ظاؾم الخُالي ، ج٣ضًغ ٞجىة الُلب ٖلى الُا٢ت ال٨هغباثُت لل٣ُإ الؿ٨ني في مداٞٓت هِىىي ختى ٖام _اهماع ؤمحن خاجي البرواعي _2

 .5م_ الٗغا١_، ظامٗت اإلاىنل 2010لؿىت 32 مجلض 99جىمُت الغاٞضًً الٗضص 

  

٘ ال٨ٟاءة وجغقُض اهٟا١ الٗام ، عؾالت ص٦خىعة ،٧لُت الخجاعة  -1 ض،الخصخهت في ٢ُإ الُا٢ت ال٨هغباثُت وصوعَا في ٞع مها مدمىص ٖبض الغػا١ ؤبى ٍػ

  .34 ،م2009ظامٗت ال٣اَغة،
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 :معتهلىىن آخشون  (د

 و الخضماجُت ٦مشل ال٣ُإ الؼعاعي و٢ُإ الى٣ل ؤلاهخاظُت٣ً٘ في ٢اثمت َظٍ الٟئت ٖضص ٦بحر مً ال٣ُاٖاث 

  الخ٩ىمت وؤظهؼة اإلاغوع وبقاعاث الكىإع وبهاعة والؿُاخت واإلاضاعؽ واإلاؿدكُٟاث الخ٩ىمُت والاجهاالث

  في اخخُاظاتهم حٗٝغ مغا٤ٞ ال٨هغباءبن الٟئاث التي مً اإلام٨ً ؤ٦ثرَظٍ الٟئاث مً   ، وحٗخبرؤق٩الهابمسخل٠ 

 1. مً ال٨هغباءاؾخسضاماتهم الؿىت  وطل٪ لشباث ؤو الٟهل ؤوالُىم 

 .جششُذ اظتهالن الؼاكت الىهشبائُت:اإلاؼلب الثالح

 وجُىعَا، لظل٪ مً ؤلاوؿاهُتة للخُاة يؽاؽؤ مً اإلا٣ىماث وؤق٩الها الُا٢ت بمسخل٠ نىعَا  ؤنبدذل٣ض

الًغوعي الٗمل ٖلى الترقُض وعٞ٘ ٦ٟاءة اؾخسضامها في املجاالث ٧اٞت مً زال٫ اٖخماص الاؾخسضام الغقُض 

 2.ًىميللُا٢ت ٦ؿلى٥ 

م٨ً حٍٗغ٠ جغقُض الُا٢ت ال٨هغباثُت ٖلى ؤنها   ى ٖباعة ًٖ ألامشلالاؾخسضام ٍو  إلاىاعص الُا٢ت ال٨هغباثُت َو

ت مً   ؤو ألاٞغاص زٌٟ اؾتهال٥ الُا٢ت صون اإلاؿاؽ بغاخت بلى الخ٣ىُاث التي جاصي ؤلاظغاءاث ؤومجمٖى

 جدؿحن ٦ٟاءة الُا٢ت وجغقُض ؤن واؾخسضام الُا٢ت ال٨هغباثُت ٖىض الخاظت الخ٣ُ٣ُت لها ، خُض بهخاظُتهم

 ٦ٟاءة بما ًدض مً بإؾلىب ؤ٦ثراؾتهال٦ها ال ٌٗني مى٘ اؾتهال٥ الُا٢ت ب٣ضع ما ٌٗني اؾخسضام َظٍ الُا٢ت 

ا  2 .بَضاَع

 4 أهظمت ؤلاهاسةفي  : أوال

اصة ٦ٟاءة -   .     ؤلاهاعةجى٠ُٓ اإلاهابُذ باهخٓام لٍؼ

.                                                                              الُبُُٗت ؤلاياءةالاؾخٟاصة مً  - 

.                                                       الُبُُٗت ؤلاهاعة الؼظاط لالؾخٟاصة مً ؤلىاحجى٠ُٓ  - 

 .الالػمت اإلاهابُذ والخجهحزاث ال٨هغباثُت ٚحر بَٟاء- 

 

:  الترشُذ راث جيلفت إجشاءاث

.                                                                           ٞاجدتبإلىانَالء الجضعان وألاؾ٠٣ - 

                                                             
. 171دمحم عبد الكرٌم علً عبدو واخرون ، نفس المرجع ، ص _ 

1  
ت ال٨هغباء_ 2 ا،ؤؾـ جغقُض مضًٍغ ش الخهٟذ  املخاٞٓت صٖع اإلاى٢٘ الال٨ترووي  .02/04/2010اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغباثُت وبصاعة ألاخما٫ ال٨هغباثُت، جاٍع

:http://www.daraa-gov.org/modules.php?op-modload&name-subjects&file-index&req-viewpage&pageid-146 

 ،مظ٦غة لىُل قهاصة ماظِؿتر في الٗلى الا٢خهاصًت ،ظامٗت وع٢لت 2008_ 1969 عخُم ببغاَُم ،صعاؾت ٢ُاؾُت الُلب الٗاثلي ٖلى ال٨هغباء في الجؼاثغ _ 3

 . 68بالجؼاثغ، م 

http://www.daraa-gov.org/modules.php?op-modload&name-subjects&file-index&req-viewpage&pageid-146
http://www.daraa-gov.org/modules.php?op-modload&name-subjects&file-index&req-viewpage&pageid-146
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.  املخُٟت ؤلاهاعةالابخٗاص ٢ضع ؤلام٩ان ًٖ اؾخسضام - 

 .لإلهاعةاؾخسضام ٖا٦ؿاث ظُضة - 

ُيُت م٘ ؤلاهاعة اؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًشت وال٨ٟىءة في -   .                      ؤلاؾغاٝ ٖلى ٖضم الخإ٦ضالتًز

غة للُا٢ت  -  .                                                    اؾدبضا٫ اإلاهابُذ ال٨هغباثُت اإلاخىهجت بمهابُذ مٞى

  (خؿب الجضاو٫ اإلاىص ى بها ٖاإلاُا ) بدؿب هٕى و َبُٗت الٗمل ؤلاهاعةجدضًض قضة - 

 .الخجهيزاث الىهشبائُت اإلانزلُت:ثاهُا

 1: الغعاالث 

م٨ً ج٣لُل الُا١ألاظهؼةالٛؿاالث واليكاٞاث مً   ة اإلاجزلُت اإلاهمت التي حؿتهل٪ ٢ضعا مً الُا٢ت ال٨هغباثُت ٍو

:   الخالُت بةجبإ ؤلاظغاءاثاإلاىظهت لها 

:  الترشُذ بذون جيلفت إجشاءاث

.                                                                                  الظعوة ؤو٢اثالدكُٛل زاعط - 

٤ هٕى -   . الٛؿُلٞغػ وجهي٠ُ الٛؿُل وازخُاع صعظت خغاعة ٖمل الٛؿالت ٞو

.                                                                      حكُٛل الٛؿالت بدمىلتها ال٩املت - 

.   الكمؿُت باألقٗتجج٠ُٟ الٛؿُل - 

: إجشاءاث الترشُذ راث جيلفت 

.                      اؾخسضام السخان الكمس ي لدسخحن اإلاُاٍ الالػمت لٗملُت الٛؿُل - 

ت الٗالُت -  .  اؾخسضام الٛؿالت او اليكاٞت طاث ال٨ٟاءة الُا٢ٍى

  2:اإلاىىاة 

م نٛغ حجمها مً  با ٢ضعة ٖضص 1500 بلى 1000جتراوح ٢ضعة ظهاػ اإلا٩ىاة ٚع ظٍ حٗاص٫ ج٣ٍغ (  40-25) واث َو

 .ؤو هه٠ ٢ضعة م٠ُ٨ ( واث40ون وي)وخضة بياءة 

:  إجشاءاث الترشُذ 

                                                             
.  67عخُم ابغاَُم ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م _ 1
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 . اؾخسضامهاٞهل اإلا٩ىاة ًٖ ال٨هغباء في خالت ٖضم- 

.  ججمُ٘ الشُاب ل٨يها صٞٗت واخضة - 

 1:الجالًاث 

:  الترشُذ إجشاءاث

.  الازخُاع اإلاىاؾب لضوعة حكُٛل الجالًت، ٞمشال ازخُاع صوعة الدكُٛل ال٣هحرة مً اظل ٚؿل الصخىن - 

.  اؾخسضام الجالًت ال٨ٟاة - 

 .والجمضاث البرصاث -

:   الترشُذ بذون جيلفت إجشاءاث

لتٖضم جغ٥ البراص مٟخىخا لٟترة -   .ٍَى

.                                                                   جى٠ُٓ اإلا٠ُ٨ الخام بالبراص مً الٛباع - 

ت ال٩اُٞت للبراص بىيٗه ٖلى مؿاٞت مىاؾبت مً -   .الجضعانجامحن التهٍى

.                                                               الشلج بك٩ل صوعي بػالت مً الخإ٦ضفي البرصاث الٗاصًت  - 

 .الدكُٛل ٖلى ٢غاءاث الخٗلُماث الخإ٦ُض- 

 .البراص الؿازىت في  اإلاإ٧ىالثٖضم وي٘ - 

:  الترشُذ راث جيلفت إجشاءاث

ض ، نُاهت مىٓم صعظت الخغاعة ، اؾدبضا٫ الجىاهاث الخالٟت )الهُاهت الضوعٍت للبراص جخًمً -  ٌ ٚاػ الخبًر حٍٗى

.  (الخ ...لباب البراص 

ت الٗالُت  -  . اؾخسضام البراصاث طاث ال٨ٟاءة الُا٢ٍى

 2: اإلانزليالفشن 

:  الترشُذ بذون جيلفت إجشاءاث

ُتوي٘ ُٚاء مد٨م ٖلى -   .                                       بالدسخحن والخٟاّ ٖلى الخغاعة لإلؾغإ الُبش ؤٖو

                                                             
 69 رحٌم إبراهٌم ، مرجع سبك ذكره ، ص _1
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 ٌ  .وا٢٘ الُا٢ت ال٨هغباثُت في الجؼاثغ:                                                                                                               الفصص ألاو

 

 27 

اء ختى ال ج٣ٟض لت الٛاػ الٟغن بدُض الٕيبِ ف-   . الُا٢تجمخض زاعط الؿُذ الؿٟلي للٖى

 .الخغاعة ٖىض الًغوعة إلاى٘ اهسٟاى صعظت بالٖضم ٞخذ الٟغن  - 

با١وي٘ ظمُ٘-   .واخضة في الٟغن صٞٗت  ألَا

اء نٛحر ٖلى مهضع خغاعي ٦بحر الن طل٪ ًًُ٘ الُا٢ت وال ٌؿٕغ -   .الدسخحنٖضم وي٘ ٖو

 .ظُضقٗلت الٛاػ لىنها اػع١ ٖىضما ٌٗمل بك٩ل - 

با١ال صاعي لدسخحن الٟغن ٢بل وي٘ -   .ألَا

 .إلهًاط الُبش الٟغن ٢بل اهتهاء و٢ذ الُبش الن خغاعة صازل الٟغن ج٨ٟي بَٟاء- 

 . الٟغن  لًبِ صعظت خغاعةألاصوىاؾخسضام الخض - 

:   الترشُذ راث جيلفت إجشاءاث

ت الٗالُت -  . اؾخسضام الاٞغان طاث ٦ٟاءة الُا٢ٍى

 :الىهشبائيسخان اإلاُاٍ 

    ًىصر اؾخسضام السخاهاث ال٨هغباثُت باإلاؿا٦ً واإلاغا٤ٞ الٗامت خُض حؿخسضم لدسخحن اإلاُاٍ في ٞهل الكخاء 

، وجخ٩ىن مً مل٠ خغاعي مىنل بال٨هغباء ٌٗمل ٖلى حسخحن اإلاُاٍ صازل الخؼان م٘ وظىص مىٓم خغاعة 

ُٟخه ٞهل ال٨هغباء ًٖ اإلال٠ ٖىض جد٤ُ٣ صعظت الدسخحن اإلاُلىبت  (جحرمىؾاث)  1. ْو

:  الترشُذ بذون جيلفت إجشاءاث

ىض °60مىٓم صعظت الخغاعة يبِ -   .نُٟام °40م قخاءا ٖو

.                                                               حكُٛل السخان ٢بل الاخخُاط للمُاٍ الؿازىت بٟترة ٢هحرة  - 

.  حكُٛل السخان بهٟت مؿخمغة َىا٫ الُىم  ٖضم– 

 بجاهب ؤ٦ثر اؾخمغاع ٖمل السخان واؾتهال٥ َا٢ت بلى حُٗله ًاصي بط بن مً ؾالمت ٖمل مىٓم الخغاعة الخإ٦ض-

.         الخُىعة في  اخخما٫ اهٟجاع السخان 

 الؾخمغاع ٖمل السخان ؤًًا ٧ان الدؿغب حؿبب بطا مً ٖضم وظىص حؿغب في جىنُالث اإلاُاٍ الؿازىت الخإ٦ض - 

 .جى٠٢وعبما بضون 

                                                             
 1_  .71 ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،مببغاَُمعخُم 
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:   الترشُذ راث جيلفت إجشاءاث

.                                         -  اإلاىاص ال٩لؿُت اإلادؿغبت ٖلى اإلال٠ الخغاعي الضازل إلػالت نُاهت صوعٍت بظغاء- 

.                                                                 - اؾخسضام السخان الكمس ي بضال مً اؾخسضام السخان ال٨هغباجي 

ت الٗالُت طاث الٗؼ٫ الجُض  .  اؾخسضام السخاهاث طاث ال٨ٟاءة الُا٢ٍى

 الخىُُف   أهظمتفي: ثالثا

 اله٠ُ خُض ٌؿتهل٪ َظا الجهاػ ؤزىاء اؾخسضاما العجٟإ صعظت الخغاعة ؤ٦ثر ألاظهؼةٌٗخبر ظهاػ الخ٠ُ٨ مً 

ُما ًلي َغ١ جغقُض الُا٢ت ال٨هغباثُت ألامغ٢ضعا ٦بحرا مً الُا٢ت ال٨هغباثُت   الظي ًى٨ٗـ ٖلى ٞاجىعة ال٨هغباء ٞو

 .اإلا٨ُٟاثاإلاؿخسضمت في 

:   الترشُذ بذون جيلفت إجشاءاث

غ املخهى٫ ٖليها مً طل٪ ؤنخُض  (°25°-24)يبِ مىٓم صعظت الخغاعة ٖىض صعظت خغاعة -  مً % 2 ٢ُمت الٞى

ت  .                                                                    الاؾتهال٥ ل٩ل صعظت مئٍى

٘ ٦ٟاءة  -  ا لٞغ  .الدكُٛلجى٠ُٓ ٞلتر اإلا٠ُ٨ ٌك٩ل قهٍغ

ت ظهاػ الخ٠ُ٨ ٖىض جغ٥ بَٟاء-   .الٛٞغ

ت الُبُُٗت -  خماص ٖلى التهٍى  .اإلاٗخضلتاؾخسضام اإلاغاوح ال٨هغباثُت في صعظاث الخغاعة ؤو الٖا

 .الخ٠ُُ٨ ٞترة ؤزىاء الكمـ ؤقٗتاؾخسضام الؿخاثغ واإلآالث إلاى٘ صزى٫ - 

:  الترشُذ راث جيلفت إجشاءاث

ٌ ٚاػ )الهُاهت الضوعٍت لجهاػ الخ٠ُ٨ جخًمً - ض،حٍٗى  اؾدبضا٫ لٗؼ٫ الخغاعة، نُاهت مىٓم صعظت الخبًر

ض ألهابِبالخغاعي الخال٠  ض الخاعظُت لجهاػ  . - (الخ... ٚاػ الخبًر ت الخ٠ُُ٨،جٓلُل وخضة الخبًر وجامحن التهٍى

 لها  ال٩اُٞت

.  الؾخُاٖت اإلا٠ُ٨ وم٩ان ويٗه ألامشلالازخُاع -  

ب الهىاء مً الىىاٞظ ؤما٦ً ؾض بخ٩ام-   .وألابىاب حؿٍغ

 .وألاؾ٠٣الٗؼ٫ الخغاعي للجضعان - 

ت ألاإلاىُىم مً ؤو( PU)ا٫ مهىٕى مً وبَاعاؾخسضام الىىاٞظ طاث الؼظاط اإلاًا٠ٖ -  .   طي الٟىانل الخغاٍع

ت للىهشباء والغاص : اإلابدح الشابع   .(ظىهلغاص)الششهت الجضائٍش

خ وشأة ظىهلغاص: اإلاؼلب ألاٌو   .جاٍس
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اػ الجؼاثغ" اإلااؾؿت الٗمىمُت بوكاء 1947جم في ؾىت   EGA "Électricité et Gaz"اإلاٗغوٞت ب " ٦هغباء ٚو

d´Algérie »»  زم و٢ٗذ جدذ مٟٗى٫ .  ال٨هغباء وه٣لها وجىػَٗها و٦ظل٪ جىػَ٘ الٛاػبهخاط اخخ٩اع بليها، التي اؾىض

ت اإلاؿخ٣لت EGAٞماؾؿت  . 1946 الضولت الٟغوؿُت ؾىت ؤنضعجه٢اهىن الخإمُم الظي   ج٨ٟلذ بها الضولت الجؼاثٍغ

ىن مً جىلي حؿُحر اإلااؾؿت ؤ، وما اه٣ًذ بً٘ ؾىىاث ختى ؾمذ الذ  1.َحر والٗاملىن الجؼاثٍغ

ىلِ ، ًغبِ بحن الكغ١ والٛغب مً 150 زِ لى٣ل ال٨هغباء بؿٗت بوكاء َى ألاولى(EGA)ومً بحن اهجاػاث   ٦ُلٞى

غان، مغ٦ب  : ؤظؼاءزال٫ قب٨ت مك٩لت مً زالزت  ى بمشابت َمؼة ونل بحن باقي ٖىاًتمغ٦ب َو ، مغ٦ب الجؼاثغ َو

.  اإلاغا٦ؼ 

لبُتوبٗض زغوط اإلاؿخٗمغ الٟغوس ي مً الجؼاثغ ، وباٖخباٍع ًمشل   اإلاؿخُٟضة مً زضماث ال٨هغباء جغاظ٘ ألٚا

ٖلى الخىالي ، وجؼامً َظا % 20و % 22اؾتهال٥ ال٨هغباء ٖلى مؿخىي الًِٛ اإلاىسٌٟ والًِٛ الٗالي بيؿبت 

 ٦بري وا٢خىاء الخجهحزاث واإلاٗضاث ، وجسٌُٟ بإقٛا٫" EGA" م٘ ٢ُام 1967 -1962الاهسٟاى زال٫ الٟترة 

 املخُِ ؤَضاٝلدصجُ٘ الاؾتهال٥ املخلي ، ل٩ُىن َظا ال٣غاع اخض % 50حؿٗحرة الٛاػ الُبُعي بيؿبت 

 الخىمُت إلوٗاف 1969 – 1967الشالسي

 .مشاخص جؼىس ظىهلغاص: اإلاؼلب الثاوي 

 :والاجخماعُتدعم الخىمُت الاكخصادًت 

ش (EGA)جدىلذ  ضة الغؾمُت في الٟاجذ اوث مً ؾىت 59-69 ع٢م باألمغ 28/07/1969بخاٍع  والظي جم وكٍغ بالجٍغ

ىُت لل٨هغباء والٛاػ" الى 1969 وما لبصذ ان ؤضخذ ماؾؿت طاث  " . EGA"وجماعؽ هٟؿه مهام " الكغ٦ت الَى

 حك٨ُل البيُت بةٖاصة 1973 ٖىن ، و٢امذ ؾىهلٛاػ ؾىت 6000حجم َام ، ٣ٞض بلٜ ٖضص الٗاملحن ٞيها هدى 

 ؾىت ث مُٛاوا1200 بلى 1969 ؾىت ث مُٛاوا624 مً ؤلاهخاظُتالخدخُت ل٣ىاٖضَا ومغ٦باتها لترجٟ٘ الُا٢ت 

ا لى٣ل ال٨هغباء ًخجاوػ َىلها 1974  ٧لم للًِٛ 850 ٧لم للًِٛ الٗالي، و 850، ومؿخٗملت في طل٪ زَُى

.  اإلاخىؾِ واإلاىسٌٟ 

ل الكغ٦ت َى  ا    ول٣ض ٧ان الهضٝ مً جدٍى ت ختى ٩ًىن في م٣ضوعَا مؿاهضة بُٖاَئ  ٢ضعاث جىُٓمُت وحؿُحًر

 َىعث اإلااؾؿت زضماتها 1978وفي ؾىت . ومؿاًغة الخىمُت الا٢خهاصًت للبالص ، والخىمُت الهىاُٖت بىظه زام 

ني ؤَضاٝلخد٤ُ٣  اصة املخُِ الَى  مكتر٥، 1200000 تهُئت ال٨هغباء مً اظل جلبُت خاظُاث ما ٣ًاعب مً إٖل

ا ظضًضة بلٜ َىلها  ُٟت" ٧لم ، جمشل في مكغوٕ 60000واؾخدضزذ زَُى الظي ًىضعط في مسُِ " ؤلاهاعة الٍغ

 2.  الؿلُاث الٗمىمُت ؤٖضجهالخىمُت الظي 

                                                             
ش الخهٟذ _ 1 ت لل٨هغباء والٛاػ ،جاٍع  http://www.sonalgaz.dz/AR: يالال٨ترووي، اإلاى٢٘ 15/06/2009:الكغ٦ت الجؼاثٍغ

 

والمتعلك بإنتاج وتوزٌع الطالة الكهربائٌة والتوزٌع العمومً 1985اوت 6 المؤرخ فً 7_85 مراسٌم وتشرٌعات ، المانون رلم 2_

 . للغاز
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 : SPA الخابعت لششهت اإلاعاَمت لألشغاٌالششواث الفشعُت 

ىُت زًٗذ 1983في ؾىت   بلى بٖاصة اله٩ُلت ألازغي هي " ؾىهلٛاػ" ، ويمً بغهامج بٖاصة ٩َُلت اإلااؾؿاث الَى

ُت لألقٛا٫ اإلاخسههت هي  :  ٞخمسًذ ٖنها ؾىت قغ٧اث ٖٞغ

ال٨هغباء وبًها٫لإلهاعة - ٦هٍغ٠ KAHRIF                                                                            . 

للتر٦ُباث واإلايكأث ال٨هغباثُت - ٦هغ٦بKAHRAKIB                                                            . 

إلهجاػ قب٩اث ه٣ل الٛاػ - ٢ىاٚاػKANAGHAZ                                                                  . 

ا  .                                                                                 INERGAللهىضؾت اإلاضهُت - بًجٚر

للتر٦ُب الهىاعي -  التر٦ُبETTERKIB                                                                       . 

 ال٣ُاؽ واإلاغا٢بت وؤظهؼةماؾؿت نى٘ الٗضاصاث AMC . 

ت جٟي وؿبُا اخخُاظاث  اٍػ ت ؤنبدذ ؾىهلٛاػ جمخل٪ ميكأث ؤؾاؾُت ٦هغباثُت ٚو وبًٟل َظٍ الكغ٧اث اإلاخٟٖغ

. الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للبالص 

 :والدعىٍت الدعُير العمىمُت،الخذمت 

 جدخ٨غ لخؿاب الضولت . (EPIK) جدىلذ ؾىهلٛاػ الى ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي 1991في ؾىت 

اث٠  . وه٣ل، وجىػَ٘ ال٨هغباء بهخاط،:الخالُتالْى

 َ٘الٛاػه٣ل، وجىػ . 

  ظا في ْل مهمتها للخضماث وألامً بإ٢ل ألاؾٗاعاملخاٞٓت ٖلى قغوٍ الجىصة  وج٣خط ي الامخُاػ .الٗامت، َو

:                                                  اإلامىىح لها مً َٝغ الضولت ٞان ؾىوٛاػ جلتزم ب

  ُت واهخٓام في الخضمت وبإمان . جلبُت ٧ل َلب ٖلى ال٨هغباء والٛاػ يمً الكب٨ت اإلاُلىبت بىٖى

  ال٨هغباء والخىػَ٘ الٗمىمي بًها٫ وزانت والٛاػ،يمان ال٣ُام ببرامج جُىع الهُا٧ل ال٣اٖضًت لل٨هغباء 

 .الٛاػ

:  جُب٤ُ الٗضالت بحن الؼباثً مً زال٫ 

  الخُب٣ُُتالدؿٗحرة املخضصة جبٗا للمغاؾُم. 

  الُا٢تصٞتر للبىىص الٗامت التي جدضص الكغوٍ الٗامت لخىنُل وجىعٍض. 

ؤ٦بر مجم٘ ٦هغباجي في اإلاٛغب الٗغبي ، ومً بحن ؤ٦بر اإلاغا٤ٞ ال٨هغباثُت ٖلى نُٗض الٗالم الٗغبي " ؾىهلٛاػ"وحٗض 

دُت ) ت وال٩ٍى .  (الغابٗت بٗض الكغ٧اث الؿٗىصًت واإلاهٍغ
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 ًشبذ للماؾؿت مهمت الخضمت الٗمىمُت ٞاهه ًُغح يغوعة الدؿُحر ألاؾاس ي بط الىٓغ في ال٣اهىن بن بٖاصة

 قغ٦ت مؿاَمت 2002ويمً الهضٝ هٟؿه ؤنبدذ اإلااؾؿت في ؾىت . الا٢خهاصي والخ٨ٟل بالجاهب الخجاعي 

(SPA) . ،ظٍ التر٢ُت مىدذ لكغ٦ت ؾىهلٛاػ بم٩اهُت جىؾُ٘ ؤوكُتها لدكمل مُاصًً ؤزغي جابٗت ل٣ُإ الُا٢ت َو

ٖليها خُاػة  قغ٦ت اإلاؿاَمت،ٞاهه ًخٗحن" ؾىهلٛاػ"وباٖخباع . ٦ما ؤجاخذ لها بم٩اهُت الخضزل زاعط خضوص الجؼاثغ 

ظا ما ؤهبإ ًٖؤزغي  امخال٥ ؤؾهم في قغ٧اث  بم٩اهُتخاٞٓت ؤؾهم و٢ُم ؤزغي مى٣ىلت ، م٘  جُىع ما آلذ بلُه   َو

 . (َىلضًىٜ) خُض ؤضخذ مجمٗا ؤو قغ٦ت ٢ابًت 2004ؾىهلٛاػ في ؾىت 

: جىظُع مجمع ظىهلغاص

 ٩َُلت هٟؿها بةٖاصة مجمٗا او قغ٦ت ٢ابًت ،ؤنبدذ و٢ض 2006 بلى ٢2004امذ ؾىهلٛاػ زال٫ الؿىىاث مً

ت م٩لٟت باليكاَاث   1 :ألاؾاؾُتفي ق٩ل قغ٧اث مخٟٖغ

  ال٨هغباء بهخاطؾىهلٛاػ SONALGAZ production de L´électricité 

 مؿحر قب٨ت ه٣ل ال٨هغباءSONALGAZ Gestionnaire du Réseau de transport de l´électricité  

 قب٨ت ه٣ل  الٛاػ مؿحرSONALGAZ Gestionnaire du Rréseau de transport du Gaz2006في ؾىت  و 

ُت ُٟت الخىػَ٘ في ؤع ب٘ قغ٧اث  ٖٞغ ت ٖام(جمذ ٩َُلت ْو اث ظهٍى  (ةؤو مضًٍغ

    الجؼاثغ الٗانمتDirection Générale Distribution Alger 

 ِمى٣ُت الىؾDirection Ggénérale Distribution Centre   

   مى٣ُت الكغ١Direction Générale Distribution Est 

 مى٣ُت الٛغبDirection Ggénérale Distribution Ouest 

ت لؿىهلٛاػ ؤوكُتها وجدؿحن همِ ، ومً وعاء َضا الخُىع ًب٣ى يمان الخضمت الٗمىمُت َى اإلاهمت الجىٍَغ

ا الا٢خهاصي ًُٟضان في اإلا٣ام ألاو٫ َظٍ اإلاهمت . حؿحَر

: الدعُير اللاهىوي واظخلاللُت أهبر في ؤلاػاس

 للكغ٦ت ألاؾاس ياإلاخًمً ال٣اهىن ,2002ؾىت  اإلااعر في ؤو٫ ًىهُى195_02بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م 

ت لل٨هغباء والٛاػ ٕ  نىاعي  جدىلذ ؾىهلٛاػ مً ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘–قغ٦ت مؿاَمت -ؾىهلٛاػ–الجؼاثٍغ

 .وججاعي بلى قغ٦ت مؿاَمت جدىػ الضولت عؤؾمالها

ظا الاهخ٣ا٫ جملُه يغوعة ج٠ُ٨ قغ٦ت ؾىهلٛاػ والخالئم م٘ ال٣ىاٖض الجضًضة لدؿحر ال٣ُإ التي ؤوظبها  َو

ما٫ وألاوكُت وولىط باب اإلاىاٞؿت ومً .وبم٩اهُت اللجىء بلى الدؿاَمُت الخانت، ال٣اهىن والؾُما اهٟخاح ألٖا

ؿمذ لها بمماعؾت مؿاولُاتها ٧املت . هاخُت ؤزغي ٞةن َظا ال٣اهىن الجضًض ًسى٫ اإلااؾؿت بؾخ٣الًت ؤ٦بر َو

                                                             
 .  مراسٌم وتشرٌعات ، نفس المرجع 1_
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اصة ٖلى ؤوكُتها اإلاٗخاصة مً بهخاط ال٨هغباء , بن جدضًض الهضٝ الاظخماعي لؿىهلٛاػ ًٟخذ لها آٞا٢ا ظضًضة ٍٞؼ

غث لؿىهلٛاػ بم٩اهُت الٗمل والخضزل في ٢ُإ املخغو٢اث و٦ظا ال٣ُام بمماعؾت ؤٖما٫ زاعط , والٛاػ  وجٞى

 1.الجؼاثغ

: اللاهىن اإلاخعلم بالىهشباء وجىصَع الغاص عبر اللىىاث

ؤلغى ال٣اهىن الجضًض اإلاخٗل٤ بال٨هغباء وجىػَ٘ الٛاػ ٖبر ال٣ىىاث الاخخ٩اع الظي ٧اهذ جماعؾه ؾىهلٛاػ في وا٢٘ 

٤ ٞخذ ٢ُإ الُا٢ت ٖلى اإلاىاٞؿت باؾخصىاء ما ًخٗل٤ بإوكُت الى٣ل التي جدؿم بُاب٘ الاخخ٩اع , ألامغ ًٖ ٍَغ

٨ظا ٞؿ٩ُىن لجؼء مً الؼباثً البا٢حن ٖلى والئهم ,الُبُعي  وؤوكُت الخىػَ٘ الخايٗت لىٓام الامخُاػ َو

ت الخٟاوى خى٫ ألاؾٗاع و٦مُاث الُا٢ت م٘ ممىنهم . ٞؿِؿخمغون ولهم خٍغ

 في جل٣ي اخخُاظاتهم للُا٢ت مً اإلااؾؿت التي جدىػ خ٤ والئهم ٞؿِؿخمغونؤما باليؿبت للؼباثً البا٢حن ٖلى 

ذي, وؾخدٟٔ ؾىهلٛاػ. اإلاى٣ُت اإلاُٗىتامخُاػ الخىػَ٘ في  بامخُاػاتها خُض جخىلى ٖملُاتها ، باٖخباٍع اإلاخٗامل الخاٍع

. الغاَىت

آزغ َى مبضؤ اؾخسضام الٛحر ٖلى قب٩اث الى٣ل والخىػَ٘ لل٨هغباء   ٣ًخط ي خخما مبضؤالخُاعاثومجمٕى َظٍ 

ظا بُٛت بجاخت ال٣ُام بالتزوٍض اإلاباقغ للؼباثً اإلااَلحن ًخىالٍ اإلامىهى،والٛاػ مىخجىن ؤومىػٖىن ؤو ؤٖىان )ن َو

ىن  . الخُاع ٖليهمالظًً ٣ً٘  (ججاٍع

ا مؿحر قب٨ت الى٣ل , 2004وفي ظاهٟي  َغ ٞان قب٨ت ه٣ل ال٨هغباء جىلى اؾخٛاللها ونُاهتها وجٍُى

ى.)GRTE)ال٨هغباء ت ًٖ ؾىهلٛاػ   َو ٣ٞض جىلى حؿُحٍر مخٗامل آزغ ، ؤما ٢ُاصة هٓام  ؤلاهخاط.مً ال٨ُاهاث اإلاخٟٖغ

خىدى .)32SPE   )ٌؿمى مخٗامل اإلاىٓىمت ؤما الٛاػ ٞةن . بوكاء مخٗامل لؿى١ ال٨هغباءال٣اهىن في مغخلت ؤزحرة ٍو

اث٠ ٢ض جىالَا مخٗامل وخُض َى  GRTG(.2   )مؿحر قب٨ت ه٣ل الٛاػ مجمٕى َظٍ الْى

 

      Commission de Régulation de l´Electricité et du Gaz:والغاصلجىت طبؽ الىهشباء 

ً الؿلُت الٗمىمُت وجًُل٘ بمهمت يبِ هٓام ال٨هغباء: GERCا٫   والٛاػ في َُئت مؿخ٣لت ًٖ اإلاخٗاملحن ٖو

ت،  3:  وجخمشل مهمتها في املجمٖى

 بهجاػ ومغا٢بت الخضمت الٗمىمُت  .

 ج٣ضًم الىهُدت للمهالر الٗمىمُت طاث الهلت بؿى١ ال٨هغباء والٛاػ .

  مٗاًىت ومغا٢بت جُب٤ُ ٢ىاهحن الؿى١ .

                                                             
ت لل٨هغباء والٛاػ ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ _ .  الكغ٦ت الجؼاثٍغ 1 

ت لل٨هغباء والٛاػ ، اإلاغظ٘ الؿاب٤_ . الكغ٦ت الجؼاثٍغ 2 

ت لل٨هغباء والٛاػ ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ _ (بخهٝغ) الكغ٦ت الجؼاثٍغ 3 
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  اث ؤو اإلاكا٧ل بحن اإلاخٗاملحنوبًجاص الخد٨م . خلى٫ للجٖز

 والٛاػ ؾحرا ٨ًٟل مهلخت ألؾىا١ ال٨هغباء٦ما حؿهغ لجىت يبِ ال٨هغباء والٛاػ ٖلى الؿحر الخىاٞس ي والكٟاٝ 

ُٟض ال٣اهىن في مٟهىمه ؤن .اإلاؿتهل٨حن واإلاخٗاملحن ٖلى الؿىاء  ؾدخسلى ًٖ ؤٖما٫ حؿُحر اإلااؾؿت ل٩ي الضولتٍو

واؾخ٣اللُت . و٢اثمت بضوع الخىمُت,  مؿاولُاث ؤزغي ًسىلها بًاَا صوعَا ٦غاُٖت للهالر الٗامبلىجىهٝغ 

لبُت ألاؾهم ٢اهىوي وقٟاٝ وال جخضزل الضولت بال بمىظب صوعَا ٦داثؼة بَاعاإلااؾؿت الٗمىمُت م٨ٟىلت في  .                                                   أٚل

ً بال٨هغباءبلىوفي الى٢ذ طاجه جم جىيُذ ٖمل الخضمت الٗمىمُت الظي يهضٝ  والٛاػ في ظمُ٘ ؤهداء   يمان الخمٍى

ُت والؿٗغ واخترام ال٣ىاٖض  حر لألمً والؿالمت والىٖى غوٝ ؤًٞل مً جٞى ني خؿب قغوٍ ْو التراب الَى

.  خماًت البِئتالخ٣ىُت ومخُلباث

:  مجمع ظىهلغاصجىظُم

 01_02م م٘ مباصت وؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢مت٦ُٟذ ؾىهلٛاػ جىُٓمها لُال ,194_02بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

تحٗؼػث ؤظهؼتها و٢ض. 2002_02_05اإلااعزٟي . جد٤ُ٣ ؤَضاٞها و  لخىُٟظ بؾتراجُجُتها ؤلاصاٍع

اث جىُٟظًت، ؤًٖاء مجلـ الاصعاة اإلاىضوبحن) ألامًخ٩ىن مجم٘ ؾىهلٛاػ مً الكغ٦ت  اث ٖامت ومضًٍغ  (مضًٍغ

ت جابٗت لها الجمُٗت الٗامت  )ألاؾاس يؾىهلٛاػ مؼوصة بإظهؼة اظخماُٖت مىهىم ٖليها في ٢اهىنها . وقغ٧اث مخٟٖغ

(. ؤلاصاعةومجلـ 

لجان , لجىت جيؿ٤ُ املجم٘, اللجىت الخىُٟظًت : عثاؾت ؾىهلٛاػ مؼوصة بإظهؼة لدؿحر قاون الاصعاة وجخإل٠ مً

(. 08)مخسههت ٖضصَا (الجساط ال٣غاع ؤو للدكاوع  )املجم٘

اث الخىُٟظًت للكغ٦ت  ت الٗامت واإلاضًٍغ اث٠ املجم٘ ألامحُٛي اإلاضًٍغ اث٠ اإلاٗغوٞت بْى الخىمُت  )  الْى

الم،مىٓىماث وؤلاؾتراجُجُت، ت، اإلاالُت واملخاؾبت، اإلاٗاًىت الخ٣ىُت، ؤلٖا  الضعاؾاث الهىضؾُت، اإلاىاعص البكٍغ

ت، الاجها٫ الخغفي، الجاهب ال٣اهىهحن، الٗال٢اث الضولُتًًاإلاٗا  1.(ة الدؿُحًر

 

 :اإلابادئ الخىظُمُت التي جشجىض عليها َُيلت املجمع

 ألام الهىاُٖت واإلاالُت جابٗت للكغ٧اث ؤلاؾتراجُجُت  .

 ت م٩لٟت بدىُٟظ بؾتراجُجُاث ٧ل قغ٦ت ُٞما ًسهها  .الكغ٧اث اإلاخٟٖغ

  ُت طاث اؾخ٣اللُت في  .وهي ملؼمت بخد٤ُ٣ هخاثجالدؿُحر الكغ٧اث الٟٖغ

  ت ٖبر  .الجمُٗت الٗامت ومجلـ الاصعاة ) الاظخماُٖت ألاظهؼةًخم  الخىظُه والخضزل في الكغ٧اث اإلاخٟٖغ

                                                             
 . مراسٌم وتشرٌعات ، مرجع سبك ذكره _1
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ت للىهشباء والغاص : الهُيص الخىظُمي للششهت الجضائٍش

ت لل٨هغباء والٛاػ  في جىُٓم ٩َُلها ٖلى اٖخمضث  الالمغ٦ؼي ، هٓغا ألَمُت زضماتها ألاؾلىب الكغ٦ت الجؼاثٍغ

ني  اث التي . اإلا٣ضمت واحؿإ  ع٢ٗتها الجٛغاُٞت ٖلى مؿخىي التراب الَى  جدخىيها الكغ٦توؤما ٦ُُٟت جىػَ٘ اإلاضًٍغ

 :ًليًىضخها اله٩ُل الٗام ُٞما 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت للىهشباء والغاص: (2-1)الشيص :الهُيص الخىظُمي العام للششهت الجضائٍش  

 

 

 

 الغثِـ اإلاضًغ الٗام
مجلـ 

 ؤلاصعاة

لجمُٗت ا

 الٗامت
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(8)اللجان الشماهُت  لجىت جض٤ُ٢ الخؿاباث 

 اللجىت الخىُٟظًت

 لجىت جيؿ٤ُ املجم٘

 الشركاء االجتماعٌون

 

 ألاماهت الٗامت

 مؿدكاع ألامً الضازلي للماؾؿت

 مغنض الدكُٛل اليؿىي 

 مؿاٖض ٢اهىوي

ت الٗامت الٗال٢اث الضولُت/اإلاضٍع  

 ملخ٤ صخافي

ت الى٢اًت وألامً  مضًٍغ

ت الٗامت للخىمُت وؤلاؾتراجُجُت  اإلاضًٍغ

ت الٗامت  الم/ اإلاضًٍغ ؤهٓمت ؤلٖا  

ت ت اإلاىاعص البكٍغ  مضًٍغ

ت اإلاالُت واملخاؾبت  مضًٍغ

ت مٗاًىت الدؿُحر  مضًٍغ

ت اإلاٗاًىت الخ٣ىُت  مضًٍغ

ت الٗامت للهىضؾت  اإلاضًٍغ

/http://www.sonelgaz.dz/Ar :الشركة الجزائرٌة للكهرباء والغاز، المولع اإللكترونً: المصدر  
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:  الفصصخالصت

وهٓغا .  الا٢خهاصًت ألاوكُت بالٛت لٗىهغ ال٨هغباء ٦مهضع خُىي في خُاجىا الُىمُت وؾحران لل٨هغباء ؤَمُت

لخىامي الُلب ٖلى الُا٢ت ال٨هغباثُت مً ظهت والتزاًض اإلاُغص لٗضص ػباثً ؾىهلٛاػ واؾتهال٦هم ٚحر الغقُض في 

 اإلاخ٨غعة في الخُاع ال٨هغباجي التي الاه٣ُاٖاث وظب يغوعة الخ٠ُُ٨ بحن الٗغى والُلب لخٟاصي ألاخُان٦شحر مً 

 .٢ض جدضر  زانت في ؤو٢اث الظعوة 

٘ ، والخٛحراث  لُه ٞان الخيبا بالُلب في ْل الخدىالث الا٢خهاصًت الغاَىت ، زانت م٘ الخىؾ٘ الٗمغاوي الؿَغ ٖو

 .اإلاىازُت 

غاى الخىمُت اإلاؿخضامت جبرػ مً زال٫ مىُل٣حن ازىحن  :و٢ض ؤوضخذ الضعاؾت بن ؤَمُت الُا٢ت ال٨هغباثُت أٚل

ألاو٫ ًخمشل في ألاَمُت ال٨بري لل٨هغباء باليؿبت لل٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألازغي ، ٞهي وؾُلت َامت لخد٤ُ٣ 

الخىمُت ، والشاوي ٨ًمً في الُا٢ت طاتها مً اظل الخهى٫ ٖلى مهاصع الُا٢ت اإلاؿخضامت لخد٤ُ٣ الٛغى ألاؾاؽ 

ى جؼوٍض ال٣ُاٖاث ألازغي بما ًلؼمها مً ٦هغباء   . َو



 

 

 

 
 

 
 

 :الفصص الثاوي

 جىىيز  بىهغكت باظخخذام ػشي جيبؤ اٌ
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: ملذمت الفصص

 في اإلاؿخسضمت الىماطط  ؤبغػ  ومً الخيبا في اإلاؿخسضمت مُت٫ال٘ الُغ١  مٌؤ مً الؼمىُت  الؿالؾل ًل٫جذ ٌٗض

 اإلاخدغ٦ت اإلاخىؾُاث م٘  ة٫اإلاخ٩ام الظاحي الاهدضاع هماطط ) مىؾمُت والٛحر اإلاىؾمُت( الؼمىُت الؿالؾل ًل٫جذ

 هماطط بحن الضمج ي٫ٕ الىماططٌ ط ٌوحٗخمض م 1970 ٖام وظى٨حز بى٦ـ ؤلاخهاثُحن ٢بل مً ٌانُاٚذ جمذ والتي

 ظُتٌمً وبظغاء خلاعمو زُىاث جىيُذ بلى البدض صٌٝوي  ..اإلاخدغ٦ت اإلاخىؾُاث وهماطط الظاحيالاهدضاع 

 باالؾتهال٧اث لخيبا ػمىُت ؾالؾل همىطط بىاء زال٫ مً والخُب٣ُي  الىٓغي  اإلاؿخىي  ي٫ٕ  ػنظُى٪ -بى٦ـ

ت جم 2017_ 1991بحن لٟترة الجؼاثغ في الاؾتهال٥ في ة٫مضثم بُاهاث اؾخسضام جم . الجؼاثغفي لل٨هغباء الؿىٍى

ت الؼمىُت الؿالؾل باؾخسضام البُاهاث جدمُل وجم لؿىهلٛاػ الٗامت اإلااؾؿت مًليها ٕ الخهى٫   ٖبر الؿىٍى

 ػنظُى٪ – بى٦ـ ظُتٌمً

لُه ٢ؿمىا َظ الٟهل بلى مبدشحن.   :ٖو

 ٌ لت بىهغ جىىيز:اإلابدح ألاو  .ػٍش

 .الخيبؤ بعلعلت اإلابُعاث للىهشباء:اإلابدح الثاوي
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 ٌ لت بىهغ جىىيز: اإلابدح ألاو  .ػٍش

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث) Box-Jenkins :مً ٦ال جىنل بمٗالجت  اإلاخٗل٤ ٖملهما وكغ  بلى1970:ؾىت  في)ألامٍغ

خماص الخيبا،وطل٪ مجا٫ي ٝ اؾخٗمالها و٦ُُٟت الؼمىُت الؿالؾل  :مً ٦ال واؾخسضام الظاحي الاعجباٍ صالت ٖلى بااٖل

 .الظاحي الاهدضاع ومبضؤ اإلاخدغ٦ت اإلاخىؾُاث مبضؤ

ٌ  اإلاؼلب  .الضمىُت العلعلت فيالاسجباغ  :ألاو

 وصالت. ACF الظاحي الاعجباٍ صالت :بُنها مً صوا٫ ٖضة خؿاب بلى هلجإ ما ٚالبا الؼمىُت الؿالؾل صعاؾت ٖىض

ظPACFٍ الظاحي الجؼجيالاعجباٍ     الؼمىُتللؿلؿلت اإلاالثم الىمىطط ٖلى الخٗٝغ مغخلت في ظضا مهمت الضوا٫ ، َو

 .الىاخضة الؼمىُت الؿلؿلت مكاَضاث بحن ؤلاخهاثُت الٗال٢ت ج٣ِـوهي 

 .الزاحي الاسجباغ دالت :أوال

ؿمى ؤ٦ثر، ؤو ْاَغجحن بحن ٖال٢ت وظىص باالعجباٍ ٣ًهض  بمٗامل الاعجباٍ صعظت به ج٣اؽ الظي اإلا٣ُاؽ َو

 طاث مسخلٟت،وهي لٟتراث اإلاكاَضاث بحن اإلاىظىص الاعجباٍ ػمىُت لؿلؿلت الظاحي الاعجباٍ صالت ،وجىضرالاعجباٍ

 1الؼمىُت للؿلؿلت الهامت الخهاثو بٌٗ ببغاػ في بالٛت ؤَمُت

 :٦ماًلي الظاحي الاعجباٍ صالت وحٗٝغ

𝑓 x =
𝑐𝑜𝑣 (𝑦𝑡 ,𝑦𝑡_𝑘)

  𝛿𝑦𝑡 .𝛿𝑦𝑡_𝑘
 

 خالت وفي 1±بحن  ٢𝑓 xُمت   جتراوح اإلاخجاوعة،خُض الؿلؿلت ٢ُم اعجباٍ مضي :الظاحي الاعجباٍ صالت وجبحن

 جدىاػ٫  خُض زام، ق٩ل لها اإلاؿخ٣غة للؿالؾل باليؿبت الظاحي الاعجباٍ صالت ٖامت الؿلؿلت،وبهٟت اؾخ٣غاع

ت جدىاػ٫  ؤنها ٦ما ؤلابُاء صعظاث ػاصث ٧لما بت وج٩ىن  بؿٖغ  .الهٟغ مً ٢ٍغ

 (partial auto corrélation function)الجضئي الاسجباغ دالت :ثاهُا

م٨ً ما حٛحر  لماإلاخإزغة ال٣ُم إلياٞت الجؼجي ألازغ الجؼجي الاعجباٍ صالت ج٣ِـ   PACFمٗامالث ٖلى الخهى٫  ٍو

. 2للؿلؿت  الظاحي الاهدضاع مٗاصلت مً

 

  ARIMA اإلاشهبت املخخلؼت الىمارج مفهىم :الثاوي اإلاؼلب

 همىطط بضعاؾت ٢ام ،خُض1926ٖام  فيYule اإلاؿخ٣غة الؼمىُت الؿالؾل هماطط بضعاؾت ٢امىا الظًً ألاواثل مً

 اإلاخدغ٦ت،وؤ٦مل بلى اإلاخىؾُاث هماطط بضعاؾت 1937 ٖامStutzk الباخض ٢ام طل٪ وبٗضAR(p)  الظاحيالاعجباٍ

٤ ٦مل ومسخلِ بك٩ل الىمىطط بًجاص غ ٢ام ،خُض1926ٖامWold الباخض ٍَغ   :الىمىطظحن َظًً بخٍُى

 واإلاخىؾُاث الظاحي الاهدضاع هماطط بٗملُاث :الخ٣ضًغ،وؾماَا بظغاء في اججاَاث زالر بلى الٗملُاث مً بؿلؿلت

 .اإلاخدغ٦ت

                                                             
 79 ،م 7119 والخىػَ٘،ٖمان، لليكغ لٗلمُت ا الُاػوعي  ،صاع"ال٣ُاس يالا٢خهاص " وآزغون، هللاسخغ ٞخذ 1
ض-2 ُب، ؾلُان  مٍا ت للٗلىم ٦غ٧ى٥ ظامٗت ،مجلت"مهغ في البُالت بذجم للخيبا همىطط بىاء"َو  ،م 10،7100 ،الٗضص 10 ،املجلض والا٢خهاصًتؤلاصاٍع

71.  
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  auto Régressive الزاحي الاهدذاس همىرج :أوال

ٗني ٨خبp الٟترة ختى الؿاب٣ت لل٣ُم صالت ؤو  جاب𝛾t٘الخاب٘ اإلاخٛحر ؤن الىمىطط َظا َو   :الك٩ل ٖلى ٍو

AR(1):𝛾t= 𝜃1𝛾t-1+ 𝑒𝑡  ………………….. (1) 

AR(2):𝛾t= 𝜃1𝛾t-1+ 𝜃2𝛾t-2+ 𝑒𝑡……... (2) 

⋮  

AR(p):𝛾t = 𝜃1yt-1+ 𝜃2yt-2+…………….. + 𝜃p𝛾t-p+ 𝑒𝑡  ….… 𝜃p 

غمؼ ألاولى الضعظت مً الظاحي الاهدضاع همىطط :ألاو٫  الىمىطط ٖلى ًُل٤ م٨ًAR(1) له ٍو  الىمىطط مً ٩ًىن  ؤن ٍو

 .الخضالٗكىاجي𝑒t  وؾالبت ؤو مىظبت م٣ضعة مٗامالث𝜃1. 𝜃2,… 𝜃p:خُض:AR(p)ولخ٨ً عجبت ؤي

م٨ً 𝛾t = 𝑒𝑡 .ؤلابُاء مٗامل بةصزا٫ الؿاب٣ت اإلاٗاصلت ٦خابت  ٍو  (1-𝜃1D-𝜃2D²…. 𝜃pDp) D  

تراث  ل٨ً مؿخ٣ل بمخٛحر الخاب٘ اإلاخٛحر ٞيها ًخإزغ هماطط هي (ؤلابُاء هماطط ؤو ػمىُا اإلاخسلٟت الىماطط )ؤلابُاء ٞو

ىضما ٖمىما الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث   الخُي في الٗاصًت الخالت ،وهي مُٗىت بٟترة ػمىُا ٌؿب٣ه ض ٖو اصة هٍغ   اإلاىخىط ٍػ

 هٟـ في ولِـ اإلا٣بلت الٟالخُت اإلاىاؾم في جاثجها  نج٩ىن  ؤًًا t الٟترة  في اإلاخسظة الٟالخُت الؿُاؾت ٞةن الٟالحي

لى اإلاىؾم  الىمىطط ٞةنt-1  الؿاب٣ت الٟترة في اإلاؿخ٣ل  واإلاخٛحرtالٟترة  فيy الخاب٘  اإلاخٛحر ٧ان بطا طل٪ ٖو

y=a+bxt-1+ut،٘م t=1.2.3….n  للمخٛحر واخضة للٟترة اإلاخٛحرة بال٣ُم ًخإزغ الٟترة لهظٍ الخاب٘ اإلاخٛحر ؤن طل٪ ٌٗني 

 ٞترة ؤو ػمني جسل٠ ٞترة ٢ُمت ٖلى ٌٗخمض ؤي مؿاب٣ت ب٣ي ًخإزغ ٢ض الخاب٘ اإلاخٛحر ؤن بالظ٦غ ،والجضًغ اإلاؿخ٣ل

 .1ؤ٦ثر ؤو زالزت ؤو بٟترجحن ل٨ً ٣ِٞ واخضة ببُاء بٟترة لِـ مخسل٠ مؿخ٣ل بمخٛحر ببُاء

 .اإلاخدشهت اإلاخىظؼاث همىرج :ثاهُا

ت م٣اًِـ ؤخض ٌٗخبر )ٖضصَا ٖلى ال٣ُم مجمٕى ( :اإلاخىؾِ بن ت الجٖز  في الهٛحرة الخظبظباث خالت ،وفي اإلاغ٦ٍؼ

 مىه ًجٗل مما الخظبظباث َظٍ بزٟاء بلى ٌٗمل ال٨بحرة الخظبظباث في ؤهه ،بال تهضثت ٖامل ًمشل ٞةهه الُلب

 
ًا
  م٣ُاؾا

ًا
خماص ًم٨ً ال مًال  اإلاخىؾِ  باخدؿاب وطل٪ اإلاخدغ٥ اإلاخىؾِ بلى اللجىء ًخم  طل٪ وإلاٗالجت ٖلُه، الٖا

  ال٣ُم ؤو ٞتراث لٗضة
ًا
 اإلاخدغ٥ اإلاخىؾِا ُٞه ًددؿب مغة ٧ل الؿلؿلت،وفي ٢ُم ؤو ٞتراث ل٩ل اإلاخىؾِ مً بضال

الخيبا  ًمشل ؤن ًم٨ً الٟتراث مً ٖضص آلزغ اإلاخدغ٥ ،واإلاخىؾِ الالخ٣ت الٟترة ٢ُمت وجًاٝ ألا٢ضم  الٟترة جتر٥

 2ال٣اصمت للٟترة 

 θ :٧اآلحي ونُٛخه .الىمىطط صعظت جمشل q: خُضMA(q): بـ  الىمىطط لهظا  ًغمؼ

MA(q): yt=휀t𝛼1 휀t-1𝛼2 휀t-2 -…. 𝛼q 휀t-q 

 :خُح

                                                             
اث ،صًىان"ال٣ُاس ي باال٢خهاص اإلاغجبُت ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم ببٌٗ جظ٦حر مضزل" ، عاجى٫  دمحم- 1 . 70الجامُٗت،الجؼاثغ،م اإلاُبٖى

 

 
ما٫ بصاعة في وجُب٣ُاجه الخيبا"اإلاخىني،  خؿان-2  .11،م2009صمك٤، الؿىعٍت،ظامٗت الٗغبُت ،الجمهىعٍت"ألٖا
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:𝛼1,𝛼2, 𝛼q الىمىطط مٗالمجمشل. 

:휀t -1,휀t -2,휀t –qاملتغري تقدير من الناجتة البواقي قيم متثل yt. 

 .اإلاخدشهت واإلاخىظؼاث الزاحي الاهدذاس همىرج :ثالثا

غمؼ اإلاخدغ٦ت واإلاخىؾُاث الظاحي الاهدضاع همىطط مً زلُِ الىمىطط َظا ًمشل   ARMA  (p,q) بازخهاعلها ٍو

ؿخسضم ٨خب صعظخه جمشالن  p,qمؿخ٣غة،خُض البُاهاث ٧ىن  خالت في َو  ARMA(p,q) 1:آلاجُت بالهُٛت ٍو

  yt=θ 1yt-1+θ 2yt-2+…+ et+ θ pyt-p + εt-α1 εt-1- α2 εt-2- αq εt-q 

 .اإلاخيامص اإلاخدشن واإلاخىظؽ الزاحي الاهدذاس همىرج :سابعا

غمؼBox و Jenkins الٗاإلاحنابخضٖها  مسخل٠  في ال٨شحرة ألابدار ؤزبدذ  والتي:ARIMA (p,d,q)  بازخهاعلها  ٍو

 الؼمىُت للؿالؾل الىماطط َظٍ الخيبا،حؿخسضم في الخ٣لُضًت الُغ١  ٖلي الهاثل جٟى٢ها ٖلي الخُب٣ُُت اإلاُاصًً

٤ صعظت حُٗى خُض اإلاؿخ٣غة ٚحر لها d جٍٟغ   . مؿخ٣غة ؾلؿلت بلى لخدٍى

لها ُٞم٨ً مؿخ٣غة ٚحر الؿلؿلت ٧اهذ وبطا  بإزظ وطل٪ الخٟايل بٗملُت )ؾا٦ىت( مؿخ٣غة ؾلؿلت بلى جدٍى

 :ٞمشال ألانلُت للؿلؿلت اإلاىاؾبت الٟغو١

٣ا ٩ًىن  ألاو٫  الٟغ١   ؾا٦ىت ؤنبدذ ٞةطا ، الجضًضة الؼمىُت الؿلؿلت  وجسخبر -wt=xt-xt:آلاجُت للمٗاصلت ٞو

تd الخٟايل ج٩ىن، صعظت  مغة بالخٟايل ه٣ىم الؿ٩ىن  ٖضم مً حٗاوي الػالذ الؿلؿلت ٧اهذ  ،وبطا٫1   مؿاٍو

٨ظا  .ؾا٦ىت ػمىُت ؾلؿلت بلى ههل ختى زاهُت،َو

  : ARIMA (P.d.q) ٞخهبذ الىمىطط بؾم بلى مخ٩املت ٧لمت ٣ِٞ جًاٝ ول٨ً الؿاب٣ت الىماطط بىٟـ  جمشل

 2ؾا٦ىت ٚحر ػمىُت ؾلؿلت لخمشُل بؾخسضم الىمىطط  طا ؤهه ٖلى للضاللت

  :ؤن خُض همىطط ًٖ ٖباعة  هي(p ,d ,q)الضعظت  مARIMAً  اإلاؿخ٣غة ٚحر اإلاخجاوؿت والىماطط

ɸ 𝐵 ∆𝑑𝑋𝑡 = 𝜃 𝐵 휀𝑡 

=𝑑∆ :حٌث أن  1 − 𝑑 

 .d مً  الٟغو٢اثمٗامل َى  لضعظتd∆م٘ 

 .جىىُنز بىهغ ههجُت موفم الخيبؤ خؼىاث :لحالثا اإلاؼلب

ب٢تراخها  جم ممحزة زُىاث ؤعب٘ الؼمىُت للؿالؾل الخُُت الىماطط بىاء في اإلاخ٨غع  ظى٨ُجز بى٦ـ ؤؾلىب ًخًمً

م ،ٖلى: Box and Jenkins ٢بل مً  ٢بل مً مٗغوٞا ٧ان الخُىاث َظٍ مً الٗضًض ظٗل منها ؤن مً الٚغ

٣ت زُىاث ،وجخمشل1970  :1في الٍُغ

                                                             
1-TaymoorA.awchi, Ihsanf.hasan, "Estimation of reference evapotranspiration by predicting" 

 01 ؤلاوؿاهُت،املجلض ،الٗلىم بابل ظامٗت ،مجلت" 2010لٗام الؼمىُت الؿالؾل بةؾخسضام الٗغاقي الىِٟ بإؾٗاع الخيبا" الجبىعي، ٖلي خؿً  ٖبحر-2

 .03،م2010،الٗضص



 .                                               دساظت كُاظُت بىهغ جىىيز                                                                    الفصص الثاوي

 40 

  ت الىمىطط  .صعاؾت اؾخ٣غاٍع

  جدضًض الىمىطط . 

 الىمىطط مٗالم ج٣ضًغ. 

 الدصخُو 

 الخيبا 

 .الدشخُص :أوال

بُت ٨ٞغة جدضًض الخُىة َظٍ في ًخم   خُض ًخمARIMA (p ,d ,q)  الىمىطط عجب جدضًض ،ؤي الىمىطط له٩ُل ج٣ٍغ

 .لها البُاوي الغؾم زال٫ مً ألانلُت الؼمىُت الؿلؿلت اؾخ٣غاع مضي جٟدو اإلاغخلت َظٍ،في

الشاوي  ؤو ؤوال ألاو٫، الٟغ١  ؤزظ ُٞخم ، مخىا٢و ؤو متزاًض ٖام اججاٍ لها ٩ًىن  مؿخ٣غة ٚحر الؿلؿلت ٧اهذ ٞةطا

٨ظا  d.الغمؼ ًمشل مؿخ٣غة الؿلؿت جهبذ ل٩ي ٞغو١ ٖضصٍ وبن مؿخ٣غة، الؿلؿلت جهبذ ختى َو

م٨ً  الظاحي الاعجباٍ صالت مكاَضة زال٫ مً ٦ظل٪ مؿخ٣غة ٚحر ؤو مؿخ٣غة الؼمىُت الؿلؿلت ٧ىن  ٖلى الخٗٝغ ٍو

 الشاهُت الٟجىة بٗض الهٟغ مً   ٢ُمتها ج٣ترب ال مؿخ٣غة ٚحر الؼمىُت الؿلؿلت :٧اهذ ٞةطا الجؼجي، الاعجباٍ وصالت

ُل٤ مً لٗضص ٦بحرة ٢ُمها جب٣ى بل والشالشت  البؿُِ الاعجباٍ مٗامالث ٖلى الٟجىاث،ٍو

، ٞةطا ACF الظاحي الاعجباٍبضالت : ( ػمىُااإلابُئتؤي ال٣ُم )بحن اإلاخٛحر الخاب٘ وهٟـ َظا اإلاخٛحر في الٟتراث الؿاب٣ت 

اصة ٖضص ٞتراث ACFما ٧اهذ ٢ُمت   . الؼمني ٞةن الؿلؿلت ج٩ىن مؿخ٣غةؤلابُاء ج٣ترب مً الهٟغ بٍؼ

حٛحر ما زال٫ ٞترجحن ػمىِخحن مسخلٟخحن، م٘ لمالُت ث الظاحي الجؼجي ٞخمشل الٗال٢ت بحن ٢ُم مذالاعجباٍؤما صالت 

اصة ٞتراث باؾخمغاعPACF زباث الٟتراث ألازغي، وج٩ىن الؿلؿلت مؿخ٣غة ٖىضما جدىا٢و ٢ُم اٞتراى  م٘ ٍػ

 .الؼمنيؤلابُاء 

 الظاحي بدُض ج٩ىن بىاقي الاهدضاع ًخم جدضًض عجبت dوبٗض الخإ٦ض مً ؤن الؿلؿلت ؤنبدذ مؿخ٣غة وجدضًض ٢ُمت 

ٗخمض جدضًض َظٍ ال٣ُم ٖلى الخبرة الاهدضاعالىمىطط اإلا٣ضع زالُت مً   الظاحي واإلاخىؾِ اإلاخدغ٦ت، َو

 2.الصخهُت

اصة ًخم   الظاحي والجؼجي في جدضیض عجب الىمىطط، خُض جىظض جىلُٟت محزة مً الاعجباٍ ٦ال مً صالتي اؾخسضامٖو

ACF و PACF ل٩ل همىطط IMAٗخبر ؤلا ٦ما ؤن q:  بلى الهٟغ ٢ُمت ظُضة ACF٫َاء ألازحر ٢بل ؤن جاو٫ بٖه، َو

لى طل٪ACFؤلابُاء ألازحر ٢بل ؤن جاو٫   حؿاٖض في PACو ACFٞةن ٢ُم :  بلى الهٟغ ٢ُمت ظُضة لهم، ٖو

  . pوp ٢یمازخُاع  

خماصظى٨ُجز-وا٢ترح بىکـ  :3 الظاحي الجؼثُةط ؤنالاعجباٍ الظاحي وصالت الاعجباٍ ٖلى صالت  الٖا

                                                                                                                                                                                              
1-Faiqj.yasseen," Economic forcasting in wheat acreage in iraq by using arima model for period" (2007-2015),al- anbarengineering, vol 

09, N02, 2011,p08 

٤ُ همىطط مالثم لٟتراث خضور خاالث ؤلانابت بالتهاب ال٨بض الٟحروس ي" مشل مؿُخي ؾلُمان، قُماء ولُض مدمىص، 2- ، مجلت الغاٞضًً لٗلىم "جٞى

 . 105 م2013، الى حؿا٫، ظامٗت 01، الٗضص 13الخاؾىب والغباُٖاث، املجلض 
2  

3- Box. G. E. P. and Jenkins, G. M. (1976) Time Series Analysis Forecasting and Control. 2nd ed. Molds Day. San Francisco 
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 ت بٗضص مٗحن  (١ابالـ) الظاحي الجؼجي جدضص لىا عجبت الىمىطط الاعجباٍصالت بط ؤنبدذ َظٍ الضالت ٚحر مٗىٍى

ت َى عجبت   . ARمً الخباَااث، ٩ًىن ٖضص الخباَااث اإلاٗىٍى

 الظاحي الجؼجي عجبت الؿُا١ الاعجباٍ بِىما جدضص لىا صالت Maq ت بٗضص مٗحن  بطا ؤنبدذ َظٍ الضالت ٚحر مٗىٍى

ت َى و عجبت ؾُا١ اإلاخىؾِ اإلاخدغ٥   .مً الخباَااث ٩ًىن ٖضص الخباَااث اإلاٗىٍى

 ًؤما بطا ٧اهذ ٢ُم ٧ل م acfزامض وال جىٗضم بٗضص مٗحن مً الخباَااث ٞى٩ىن ؤمامث ث :Arma)p.q. )

 .جلذًش الىمىرج: ثاهُا

 ؤؾلىب الخ٣ضًغ ٚحر الخ٣لي اؾخسضام ًخم ج٣ضًم الىمىطط و٢م في َظٍ الخُىة p . d.بٗض جدضًض ٢ُم مبضثُت لى

٣ت ج٣ضًغفي  اصة ما ج٩ىن ٍَغ ٓم، وطل٪ ألن خض الخُإ في اإلاخىؾُاث اإلاخدغ٦ت َى الاخخما٫ مٗالم الضالت، ٖو  ألٖا

٣ت اإلاغبٗاث الهٛغي اؾخسضام ٞةهه ًم٨ً q=0ٚحر مىٓىع م٘ مالخٓت ؤهه بطا ٧اهذ ٢ُمت  خُاصًت ٍَغ  ٧له Olsالٖا

  . (p,d,q)لخ٣ضًغ مٗالم الىمىطط 

 .خص الىمىرجف:ا لحثا

ًخم في َظٍ الخُىة الخد٤٣ مً الىمىطط اإلا٣ضع والخإ٦ض مً اهه الىمىطط اإلاالثم الخالي مً جغ٦ُبت الاعجباٍ الظاحي 

خم طل٪ مً زال٫ جٟدو مٗامالث الاعجباٍ الظاحي ومٗامالث الاعجباٍ الظاحي  وجغ٦ُبت اإلاخىؾِ اإلاخدغ٥ ، ٍو

 . الجؼجي للبىاقي في الىمىطط ولِـ الؿلؿلت ألانلُت 

ٞةطا ٧اهذ ظمُ٘ اإلاٗامالث الاعجباٍ الظاحي لٗضص مً الٟجىاث ج٣٘ صازل ٞترة ز٣ت ٞان الاعجباٍ الظاحي بحن خضوص 

الخُإ الٗكىاجي ٚحر مٗىىي ، وفي َظٍ الخالت ٌٗخبر َظا الىمىطط اإلاالثم للخ٣ضًغ والخيبا ، وبطا لم ٨ًً ٦ظل٪ 

 : ُٞٗاص البدض ًٖ الىمىطط اإلاىاؾب مً بُنها 

مُٗاع(1974Akaike) للمٗلىماث  :

ْهغث في بضاًت الؿبُٗىاث بٌٗ اإلاٗاًغ لدصخُو الىمىطط اإلاالثم للبُاهاث صون اٖخماص ٖلى صوا٫ الاعجباٍ ٣ِٞ 

  مُٗاعا ٌؿاٖض في جدضًض عجبت همىطط الؿلؿلت الؼمىُت اإلاالثم لبُاهاث ٦ما ي، ٣ٞض ا٢ترح الٗالم الُابان

 1:ًم٨ً اؾخسضامه في املجاالث بخهاثُت ؤزغي و جدؿب ٢ُمخه 

K/n2ie/n(+Σ CIA=Ln)

سخهغ 1978: مُٗاع  ُٗى بالٗال٢ت الخالُت  SBC: ٍو  : َو
(+ln)T( ² CBS=T ln)ei

 :خُح

n:ٖضص اإلاٗالم اإلا٣ضعة في الىمىطط . 

T: ٖضص اإلاكاَضاث  . 

                                                             
1-Ihsanf.Hasan ."low flow modeling for greater zab and lesser zab rivers in northern Iraq ". al_rafidain engineering vol.22., n 3 

,2014.p111.    
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. الخيبا SBCو AIC: وهسخاع الىمىطط الظي ٌُٗى ا٢ل ٢ُمت ٫

ت التي جبحن مضي نالخُت الىمىطط الظغاء ومً َظٍ الازخباعاث  ؿخسضم ؤًًا ٖضص مً ازخباعاث الض٢ت الخيبٍا َو

 : ألاحي 

ٖباعة ًٖ مجمٕى مغبٗاث الخُإ م٣ؿىما ٖلى ٖضص مكاَضاث لؿلؿلت ػمىُت والهُٛت : مخىؾِ مغب٘ الخُإ 

 : الخانت بدؿاب َظا اإلاُٗاع هي 

 (et)²/TT
t=1 ESM

 .حٗبر ًٖ زُإ الخيبا الىاجج مً الٟغ١ بحن ٢ُمت اإلاكاَضة الٟٗلُت و٢ُمت الخيبا 

 ٖباعة ًٖ مجمٕى خانل ٢ؿمت ال٣ُمت اإلاُل٣ت للخُإ م٣ؿىما ٖلى ال٣ُمت :  مخىؾِ الخُإ اليؿبي اإلاُل٤

ت والهُٛت الخانت بدؿاب  الخ٣ُ٣ُت م٣ؿىما ٖلى ٖضص اإلاكاَضاث للؿلؿلت الؼمىُت مًغوبا باليؿبت اإلائٍى

 : َظا اإلاُٗاع 

100 /T*tγ/tγ  let
T
t=1 MEPA

خم ازخُاع الىمىطط للخيبا ٖىضما ٩ًىن   . ما ًم٨ًا٢لMSEو MAPEٍو

 الخيبؤ:سابعا

والخإ٦ض مً اهه ؤًٞل الىماطط خؿب الازخباعاث الؿاب٣ت الظ٦غ ًخم )q,d,p (بٗض جدضًض عجب الىمىطط اإلاالثم 

ت tεوالبىاقي tبٗض طل٪ اؾخسضامه في الخيبا ، وطل٪ بةخال٫ ال٣ُم الخالُت واإلاايُت واإلاخٛحر الخاب٘  ٣٦ُم ج٣ضًٍغ

ى ماٌؿمى بالخيبا بٟترة 1t+γلخض الخُا في ًمحن الضالت وطل٪ للخهى٫ ٖلى ٢ُمت مؿخ٣بلُت ؤولى اإلاخيبإ بها  ،َو

. مؿخ٣بلُت واخضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ًبين مشاخص بىهغ جُىىُنز  : (3-2)الشيص 
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 .الخيبؤ بعلعلت اإلابُعاث للىهشباء:اإلابدح الثاوي



 .                                               دساظت كُاظُت بىهغ جىىيز                                                                    الفصص الثاوي

 44 

ت العلعلت الضمىُت: اإلاؼلب ألاٌو   .دساظت اظخلشاٍس

 .        الخمثُص البُاوي للعلعلت الضمىُت_ 1 

Y الخمثُص البُاوي للعلعت الضمىُت  : (2_2)  الشيص سكم 

 
خماص ٖلى مُُٗاث .Excelمً بٖضاص الُالبت باؾخسضام بغهامج : اإلاصذس  Sonalgazبااٖل

ظا عاظ٘ الى  هالخٔ مً زال٫ الك٩ل ان اإلاىدنى البُاوي ان مبُٗاث ال٨هغباء متزاًضة زال٫ الؿىىاث اإلاضعوؾت َو

 . في الؿىىاث اإلاايُت ٢لت املخُاث ال٨هغباثُت ، اما في الؿىىاث الازحرة بضاث جتزاًض 

ت دساظت/_ 2  : العلعلت اظخلشاٍس

 AC : الزاحي الاسجباغ دالت اخخباس/ 1_2

 . ًمثص دالتي الاسجباغ الزاحي  للعلعلت : (3_2)الشيص سكم
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ٖىض  Q- stat ؤن ٢ُمتؤًًا الخٔ نو ؤن مٗٓم الكغاثذ ج٣٘ زاعط مجا٫ الش٣ت :هالخٔ مً زال٫ الغؾم البُاوي 

𝑋0.05 ;12=21.026 ٕ و بٗض م٣اعهتها م80.254ؾاوي ٫ لم ا12جإزغ 
ٌ ٞغيُت الٗضم وه٣بل 2 الٟغيُت و َىا هٞغ

  الظاحي ٚحر مٗضومتالاعجباٍث المؿخ٣غة ؤلً مٗام البضًلت ؤي ؤن الؿلؿلت ٚحر

   : اخخباسدًيي فىلشس للعلعلت 2_2

ت الؿلؿلت الؼمىُت خُض  : ًم٨ىىا َظا الازخباع مً ال٨ك٠ ًٖ اؾخ٣غاٍع

𝐻0  :  /∅/ = 1        الؿلؿلت ٚحر مؿخ٣غة    

𝐻1 ∶  الؿلؿلت مؿخ٣غة          1 > /∅/   

 . بذون كاػع وبذون اججاٍ للعلعلت   هخائج اخخباس دًيي فىلش ( :1_2)الجذٌو سكم 

 

 

 

 

 

 

 

   10Eviews:مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مسغظاث: اإلاهضع 

ومىه ه٣بل ٞغيُت  0.05الخٓىا ؤن الاخخماالث الخغظت هي ؤ٦بر مً :و٫ بضون ٢اَ٘ وبضون اججاٍ الؼمًألاالىمىطط 

الٗضم بمٗنى ؤن الؿلؿلت بضون ٢اَ٘ وبضون اججاٍ جدخىي ٖلى ظظع الىخضة ومىه ًم٨ً الخغوط بىدُجت مٟاصَا 

 .ؤن الؿلؿلت ٚحر مؿخ٣غة

 بىجىد اللاػع   فىلش دًيي اخخباس هخائج( : 2_2)الجذٌو سكم 

 

 

 

 

 

 

   10Eviews:مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مسغظاث: اإلاهضع 

و مىه ه٣بل ٞغيُت الٗضم ؤي  0.05لىالخٔ ؤن الاخخماالث الخغظت ؤ٦بر مً : الىمىطط الشاوي بىظىص ال٣اَ٘ ٣ِٞ

 .الؿلؿلت بىظىص ال٣اَ٘ جدخىي ٖلى ظظع الىخضة و ٖلُه ٞالؿلؿلت ٚحر مؿخ٣غة

Null Hypothesis: ELECT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  13.61314  1.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.653401  

 5% level  -1.953858  

 10% level  -1.609571  
     

 

Null Hypothesis: ELECT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic 6.949320 1.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
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. هخائج اخخباس دًيي فىلش باظخعماٌ الاججاٍ واللاػع ( :3_2)الجذٌو سكم 
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 ه٣بل مىه  و0.05مً  ؤ٦بر الخغظت الاخخماالث ؤن هالخٔ:ال٣اَ٘ و الؼمني الاججاٍ باؾخٗما٫ الشالض الىمىطط

 ٚحر ٞالؿلؿلت ٖلُه و ةظظع الىخض ٖلى جدخىي  الؼمني والاججاٍ ال٣اَ٘ بىظىص الؿلؿلت ؤي الٗضم ٞغيُت

 . ؾا٦ىت

ت عذم إصالت_ 3   : العلعلت اظخلشاٍس

ت ٖضم بػالت  بظغاء بٗض و  الؿلؿلت ٖلى لىدهل ألاولى الضعظت مً ٖليها ٞغو٢اث هجغي  الؿلؿلت اؾخ٣غاٍع

 : الخالي البُاوي الك٩ل جدهلىا ٖلى الٟغو٢اث

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: ELECT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.062954  0.9998 

Test criticalvalues: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  

 10% level  -3.229230  
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 جدذًذ الىمىرج الامثص  : اإلاؼلب الثاوي 

 :الىهشباء  همُاث مبُعاث  لعلعلت الخيبؤ همىرج جلذًش_ 4

: الخالُت اإلاغاخل بةجبإ همىطط الخيبا ج٣ضًغ مغخلت بلى ؾىيخ٣ل الؿلؿلت اؾخ٣غاع بلى الخىنل بٗض

 : الىمىرج على الخعشف  مشخلت4-1

ظا ما هبِىه في الجضو٫ AR ,( q) MA(p) للىماطط ؤو عجب صعظاث ٖلى الخٗٝغ زاللها مً ًخم التي اإلاغخلت هي و َو

 : الخالي 

 لعلعلت  والجضئي البعُؽ الزاحي الاسجباغ دالت : ( 5_2 )الشيص

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 10Eviews:مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مسغظاث:                                                          اإلاهضع 

 .جدذًذ الىمىرج ألامثص: اإلاؼلب الثاوي 

مً زال٫ الؿلؿلت مً زال٫ صوا٫ الاعجباٍ الظاجُت والجؼثُت ملخخل٠ الىماطط (p_q)وؿخُُ٘ جدضًض اإلاٗالم

مضة الخاعظت مً مجا٫ الش٣ت ٖلى خؿب الخإزحر اإلاىا٤ٞ الؾخسغاط الىمىطط ألامشل  ظا بمكاَضة ألٖا اإلام٨ىت َو

 :بخهاثُا جدهلىا ٖلى مسخل٠ الىخاثج اإلاىضخت في الجضو٫ الخالي
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 (اهٓغ اإلاالخ٤ ) schwarz ARMA(0.1.2)و Akaikeهخاثج ازخباع  : ( 4_2)الجضو٫ 

2 1 0     AR /MA 

18.59829 17.04718  / 

17.62538 16.72866 17.04718 

19.26367 17.62538 18.59829 

0 

1 

2 

 

              

   10Eviews:مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مسغظاث:           اإلاهضع 

 ARMA (1.1)َى اإلاالثم الىمىطط ؤن مٟاصَا هدُجت بلى الىنى٫  وجم ،1 الغجبت جإزظ MA,AR الىماطط ٖلُه و

 :اإلاىالي  الضو٫  في ٦ما ARMA (1.1) اإلاىاؾب اإلا٣ضع الىمىطط لُهبذ

 ARMA (1.1)هخاثج ج٣ضًغ همىطط   :(5-2)الجضو٫ ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدشخُص  مشخلت2_4

ت ازخباع ًخم ت و t ؾدُىصهذ بخهاثُت باؾخسضام اإلاٗلماث مٗىٍى  باؾخسضام للىمىطط ال٩لُت ازخباع اإلاٗىٍى

 .  Rالخدضًض مٗامل و F  ِٞكغ بخهاثُت

 𝐻0  ت ٧لُتٌـالىمىطط ٫   : له مٗىٍى

𝐻0 : ت ٧لُت له الىمىطط   مٗىٍى

ت مً ٧ل هالخٔ ؤن (: 4-2)الجضو٫  مً زال٫ ٣ا ظُضة والجؼثُت ال٩لُت اإلاٗىٍى  مً ؤ٢ل  probؤن بدُض Fالزخباع ٞو

ٌ ؤهىا ؤي 05. 0 ت طو  الىمىطط ؤن بمٗنى البضًلت ه٣بل و الٗضم ٞغيُت هٞغ  .للخ٣ضًغ نالر و بخهاثُت مٗىٍى

 َظا اإلا٣ضع الىمىطط لبىاقي الُبُعيٕ ،ازخباع الخىػي الُبُعي الخىػَ٘ جدب٘ ألزُاء الُبُعي الخىػَ٘ ازخباع

ت ٖلى ٌؿاٖض الازخباع  :الخالي  الك٩ل ٖلى  ألازُاء جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي جدهلىا ٧اهذ بطا ما مٗٞغ

 

 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 0.989762 0.026403 37.48655 0.0000 

MA(1) -0.622156 0.152782 -4.072180 0.0004 

SIGMASQ 786445.4 227337.9 3.459368 0.0020 
     
     R-squared 0.474742     Meandependent var 1718.881 

Adjusted R-squared 0.430970     S.D. dependent var 1246.933 

S.E. of regression 940.6121     Akaike info criterion 16.72686 

Sumsquaredresid 21234026     Schwarz criterion 16.87084 

Log likelihood -222.8126     Hannan-Quinn criter. 16.76967 

Durbin-Watson stat 2.206143    
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 .الخىصَع الؼبُعي لالخؼاء: ( 6_2 )الشيص
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Series: Residuals

Sample 1991 2017

Observations 27

Mean       183.4476

Median  -56.86135

Maximum  2024.811

Minimum -1682.087

Std. Dev.   879.6611

Skewness   0.188503

Kurtosis   2.651485

Jarque-Bera  0.296545

Probability  0.862196


 
  10Eviews:مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مسغظاث: اإلاهضع 

- 

 . جدب٘ جىػَ٘ َبُعيألازُاءلخبُان ما بطا ٧اهذ  ٌؿخٗمل َظا الازخباع : جاسن بيرا اخخباس

 𝐻0 :εt  ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي  

𝐻1 :εt  ال ًدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي  

JB=0 .296>𝑋0.05لضًىا بخهاثُت 
  ؤي ألازُاء جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي  𝐻0 ٞةهىا ه٣بل 0.05 واخخماله ا٦بر مً 2

جب ؤًًا  الخإ٦ض ؤ٦ثر مً زال٫ الخد٤٣ مً ألازُاء لخد٤ُ٣ الكغوٍ اإلاُلىبت لصخت الىمىطط  وؤَمها ؤن ٍو

ج٩ىن َظٍ ألازُاء جدب٘ الخىػَ٘ الُبُعي ومخجاوؿت وفي َظٍ الخالت ًم٨ً اؾخسضام صالتي الاعجباٍ الظاحي 

 . والجؼجي 

 : اخخباس الاسجباغ الزاحي لألخؼاء 
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ت ظلعلت الىمىرج (7_2)الشيص   .دالت الاسجباغ الزاحي والجضئي الخخباس اظخلشاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10Eviews:مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مسغظاث: اإلاهضع 

 

 ٦ما ان ظمُ٘ الكغاثذ 0.05هالخٔ ان اخخمالُت الازخباع ٖىض اٚلب الٟتراث ا٦بر مً : مً زال٫ الك٩ل ًٓهغ لىا

ٌ الٟغيُت البضًلت اي ٌٗني ال ًىظض مك٩ل الاعجباٍ  ج٣٘ صازل مجا٫ الش٣ت ،ٌٗني ٢بى٫ ٞغيُت الٗضم وهٞغ

 .  ؤي َظا الىمىطط مىاؾب .الظاحي لألزُاء 

 الخيبؤ :سابعا 

بٗض ازخباع الىمىطط اإلا٣ضع  وازخباع مضي نالخُخه ًم٨ىىا الخيبا في في الٟتراث الالخ٣ت ٖلى اإلاضي ال٣هحر وبىاء 

 مجا٫ الش٣ت للخيبا لهظٍ الؿلؿلت هإزظ زالزت ؾىىاث مىالُت ٦ما هي مىضخت في ظضو٫ 

 ARMA(1 .1)هخائج الخيبؤ بمُعاث الىهشباء باظخعماٌ همىرج  (6_2)الجذٌو 

284.8269 2018 

281.9109 2019 

279.0246 2020 

   10Eviews:مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مسغظاث: اإلاهضع 

ظا عاظ٘ بلى ؤن الجؼاثغ ؾٝى حٗخمض في اإلاؿخ٣بل ٖلى  هالخٔ مً زال٫ الىخاثج ؤن ؾلؿلت اإلابُٗاث في جىا٢و َو

خماص . َا٢اث بضًلت ٚحر الُا٢ت ال٨هغباثُت  الن الُا٢ت ال٨هغباثُت لِؿذ مً الُا٢اث اإلاخجضصة لظا ال ًىصر الٖا

 .ٖليها مؿخ٣بال 
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  واإلاخىكعت الحلُلُت اإلاباعت الىهشباء لىمُت البُاوي الخمثُص :(8_2)الشيص 
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   10Eviews:مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مسغظاث: اإلاهضع 

 

ًمشل الك٩ل البُاوي ؤٖالٍ  الخمشُل البُاوي للؿلؿلت الؼمىُت ألانلُت ؤو الٟٗلُت واإلاخى٢ٗت والظي مً زالله 

با مما ًا٦ض ؤن  هالخٔ ؤن اإلاىدنى البُاوي للؿلؿلت اإلا٣ضعة ًىُب٤ ٖلى اإلاىدنى البُاوي للؿلؿلت ألانلُت ج٣ٍغ

 .الؿلؿلت اإلاضعوؾت مؿخ٣غة وبالخالي ص٢ت الىمىطط اإلاؿخسضم

 

 :خالصت الفصص

ٌٗض الخيبا باإلابُٗاث ٖىهغ مهم ومازغ ٖلى نىاٖت ٢غاعاث الدؿٗحر في اإلاىٓماث وحٗض الؿالؾل الؼمىُت مً بحن 

ألاؾالُب ال٨مُت التي حؿخسضم في الخيبا ن ٦ما ؤنها حٗٝغ ٖلى ؤنها ٢ُم جإزظَا ْاَغة ما زال٫ ٞتراث ػمىُت 

٣ت بى٦ـ ظُى٨ُجز  للخيبا خُض  مخخالُت ، َىا٥ الٗضًض مً الُغ١ ال٨مُت وال٨ُُٟت الؿهلت و٢ض جم اؾخسضام ٍَغ

٣ت لخيبا باإلابُٗاث ؤي ماؾؿت ا٢خهاصًت   .حٗخبر ؤؾهل ٍَغ

 

ظا عاظ٘ الى اٖخماص الجؼاثغ  مً زال٫ هخاثج الخيبا  ، ال خٓىا ان ؾلؿلت اإلابُٗاث في اهسٟاى زال٫ الؿىىاث َو

٦ما ؤْهغث هخاثج الخيبا اإلاخىنل بليها اهه مىا٥ جىاؾ٤ بحن ٢ُم الؿلؿلت ألانلُت وال٣ُم .ٖلى الُا٢اث البضًلت 

 اإلاخيبإ بها  

 

 



 

 

 

 

 العاّمــت الخاجمــــت
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 الخاجمت العامت

َظا ما تهضٝ له يغوعة الٗمل في .بن اؾتهال٥ ال٨هغباء َى ْاَغة مؿُُغة ومهُمىت ٖلى ظمُ٘ مٓاَغ الخُاة 

الى٢ذ الخايغ ٖلى جىمُت مىاعص الُا٢ت ال٨هغباثُت ؾىاء ًٖ خؿً اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت خالُا صازل البالص 

٤ بياٞت مىاعص ظضًضة ، وجخُلب طل٪ جُب٤ُ ألاؾالُب الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت  والاججاٍ هدى الخىؾ٘  ؤو ًٖ ٍَغ

 .في البدىر اإلاخسههت 

ىُت لل٨هغباء "حٗخبر الجؼاثغ مً بحن الضو٫ اإلاىخجت واإلاهضعة للُا٢ت ال٨هغباثُت لظا ٌؿخلم ٖلى  اإلااؾؿت الَى

حر اخؿً "والٛاػ  حر الُا٢ت ال٨هغباثُت للمجخم٘ وجُىع الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت اإلاؿاًغة للٗهغ ، و٦ظل٪ جٞى  جٞى

 .   الٓغوٝ اإلاالثمت لها 

 في ال٣ُإ الٗاثلي بالجؼاثغ واؾخسالم ثُتال٨هغبااؾتهال٥ الُا٢ت و٢ض خاولىا في َظٍ اإلاظ٦غة ال٣ُام بضعاؾت 

خماص ٖلى الؿالؾل الؼمىُت بى٦ـ ظُى٨ُجزخُض جمشلذ بق٩الُت البدض , ٦ُُٟت جغقُضَا  Boxَل ًم٨ً الٖا

Jenkins  عص في يؾٝى ٝ. اهُال٢ا مً الٟغيُاث اإلاٗخمضةللخيبا ب٨مُاث اؾتهال٥ ال٨هغباء لٟتراث مؿخ٣بلُت ؟

يىء َظا ٧له ؤَم الىخاثج التي جىنل بليها الباخض ومضي صخت الٟغيُاث التي ٢امذ ٖليها الضعاؾت، بٗض طل٪ 

جخُغ١ بلى الخىنُاث واإلا٣ترخاث وآٞا١ البدض في املخالث الغثِؿت اإلاخهلت اجهاال مباقغا بخ٨ىىلىظُا مىاعص 

 الُا٢ت ال٨هغباثُت 

I .هخائج البدح واخخباس فشطُاجه 

ت والخُب٣ُُت والتي جم٨ىا مً زاللها  في ؤو بزباث ٧ل ٞغيُت جم نؤْهغث َظٍ الضعاؾت ظملت مً الىخاثج الىٍٓغ

ُما ًلي جلخُو لهظٍ الىخاثج. بصعاظها في م٣ضمت البدض  :ٞو

  ظا ما جا٦ضٍ ٢7ضعث قغ٦ت ؾىهلٛاػ ؤن الُلب ٖلى ال٨هغباء ًغجٟ٘ مً ؾىت ألزغي بمٗض٫ ٢ضٍع  باإلااثت َو

 . صخت الٟغيُت الاولى التي جىو ٖلى ان اإلاؿتهل٪ ال ٌؿخُُ٘ الاؾخٛىاء ًٖ ال٨هغباء 

  ظا ٣ت بى٦ـ ظُى٨ُجز بالخيبا ٖلى ال٣ُم اإلاؿخ٣بلُت الؾتهال٥ الٗاثلي لل٨هغباء للجؼاثغ ، َو ؾمدذ لىا ٍَغ

 .ًشبذ لىا صخت الٟغيُت الشاهُت 

  ٍظا ما جا٦ض ت التي جىنلىا بليها ٢ض ٢اعبذ ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت اإلا٣ضمت لىا مً َٝغ الىخضة َو ان الىخاثج الخيبٍا

 . الٟغيُت الشالشت 

II .جىصُاث واكتراخاث :  

خماص ٖلى الُا٢ت الجضًضة واإلاخجضصة •  ت بلى خحن الٖا اصة الُا٢ت ال٨هغباثُت مً املخُاث الخغاٍع لى ا, ٍػ َاث ملرٖو

ى الاججاٍ الٗالمي، ٧ىنها نض٣ًت للبِئت وال جازغ في اإلاىارتاإلاا ى ما ًخُلب جدضًض مدُاث الخىلُض . ًت َو َو

. ٖلى ؤخضر الىٓم وجدضًض الخىعبِىاث
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حر ال٨هغباء مً مهاصع مخٗضصة • الُا٢ت الجضًضة )في ْل التزاًض اإلاُغص للؿ٩ان في الجؼاثغي والاججاٍ بلى جٞى

ٞةهه - نىاُٖا وػعاُٖا وج٨ىىلىظُا وا٢خهاصًا واظخماُٖا وحٗلُمُا- إلاىاظهت مك٨الث الخىمُت الكاملت  (واإلاخجضصة

ٖلى الجؼاثغ مً مىُل٤ خضوصًت اإلاىاعص اإلاخاخت مً الُا٢ت و ؤن حؿعى للخٟاّ ٖلى الُا٢ت اإلاخاخت وجىمُتها لٗضم 

اصة العجؼ . ٍػ

 2300الٗال٢ت الكمؿُت بضًل واٖض في الجؼاثغ خُض جتراوح ٖضص ؾاٖاث ؾُٕى الكمـ في اإلاىا٤َ الىاثُت بحن • 

حر الضٖم الالػم الهدكاع سخاهاث الُا٢ت الكمؿُت 4000بلى  ت، لظل٪ ًجب ظظب الاؾدشماعاث وجٞى  ؾاٖت ؾٍى

٤ ماؾؿاث الخىػَ٘ بالخ٣ؿُِ ٦ما َى الخا٫ باليؿبت بلى ونالث الٛاػ الُبُعي . م٘ جغ٦ُبها وبُٗها ًٖ ٍَغ

ً خُض جخمحز َظٍ •  اح في الجؼاثغ بضًل مبكغ إلهخاط الُا٢ت ال٨هغباثُت في مىا٤َ ٖضة مً الَى َا٢ت الٍغ

ت ًهل بلى ٍاإلاىا اح زابذ وؿبُت ومٗض٫ ؾٖغ  ؤمخاع في الشاهُت، لظل٪ ًجب ظظب الاؾدشماعاث 10ل٤ بيكاٍ ٍع

اح زُىاث ؤ٦بر وؤؾٕغ  حر الضٖم الالػم الهدكاع مدُاث جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت مً الٍغ وجٞى

وفي ْل هٓام الٗىإلات , بٞؿاح وػاعة الُا٢ت واإلاىاظم املجا٫ ؤمام الاؾدشماع في ٢ُإ ال٨هغباء بالك٩ل اإلاإمى٫ • 

زانت وؤن الضولت حٗمل ٖلى جُٟٗل الغبِ ال٨هغباجي بكب٩اث اإلاٛغب واإلاكغ١ الٗغبُحن وصو٫ , الغؤؾمالُت

٣ي وؤوعوبا  .اإلاخىؾِ والٗم٤ ألاٍٞغ

اث الخىلُض ال٣ضًمت التي حٗمل بكغوٍ •  ًت وا٢خهاصًت ٚحر مالثمت، وجغ٦ُب ؤهٓمت ًٞبٖاصة جإَُل مجمٖى

مخُىعة إلصاعة اإلاغصوص وبصاعة الهُاهت في ظمُ٘ مدُاث الخىلُض، جدمل في مغا٢بت ألاصاء في املخُاث وجىُٓم 

ٖملُاث الهُاهت للخض ٢ضع ؤلام٩ان مً َضع الى٢ذ والُا٢ت، وػٍاصة وؿبت مكاع٦ت الُا٢اث الجضًضة واإلاخجضصة 

ت اح، بياٞت بلى ج٨ىىلىظُاث ال٨خلت الخٍُى ا٢ت الٍغ  .في محزان الُا٢ت، ٧الىٓم ال٨هغوقمؿُت َو

IIIأفاق البدح : 

حؿتهضٝ بؾتراجُجُت ؾُاؾت الٗال٢ت في الجؼاثغ زال٫ اإلاغخلت الخالُت جد٤ُ٣ الاؾخسضام الا٢خهاصي ألامشل 

لبضاثل الُا٢ت املخخلٟت وطل٪ باؾخٛال٫ مهاصع الُا٢ت الجضًضة واإلاخجضصة إلهخاط الُا٢ت الىُٟٓت، وبن ٧اهذ 

اث اإلاخىامُت مً الاؾتهال٥ ول٣ض جًمىذ الضعاؾت ٖضة مىايُ٘ لم هخم٨ً مً . َظٍ الخُِ ال جغقى بلى اإلاؿخٍى

و مك٩لت جؼاًض مٗضالث الُلب ٖلى ال٨هغباء في  مٗالجتها، لظل٪ ه٣ترح بًٗها لخ٩ىن مدل ؤبدار في اإلاؿخ٣بل

 . الجؼاثغ وؤوؿب بؾتراجُجُت لخلها

الُا٢اث الجضًضة ال٨هغباء وو جغقُض اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغباثُت في الجؼاثغ وؤَمُت الخ٣لُل مً الٟا٢ض في 

 .واإلاخجضصة ٦بضًل للُا٢ت اإلاؿببت لالخخباؽ الخغاعي واإلاازغة ٖلى البِئت
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كائمت اإلاشاجع 

 :الىخب

 .2009/ 1430دمحم اخمض زلُل ، ؤػمت الُا٢ت والخدضي ال٣اصم ،صعاؾت بؾتراجُجُت ، َبٗت ؤولى ، مهغ ،  -1

 .906 م1998ال٣امىؽ املخُِ، ماؾؿت الغؾالت،بحروث، لبىان ،الُبٗت الؿاصؾت :الٟحروػ ؤباصي  -2

ت ، مهغ  -3 ت الجامُٗت ، ؤلاؾ٨ىضٍع  . 2001دمحم زمِـ الؼو٦ت ،ظٛغاُٞت الُا٢ت ، صاع اإلاٗٞغ

 .1983الجاعص ، ؤهٓمت الُا٢ت ال٨هغباثُت ، جغظمت ؤؾامت الضؾىقي وآزغون ، صاع ما٦جغوَُل لليكغ،. اوللي ؤ -4

اًٟاهؼ ، شخً مؿخ٣بلىا بالُا٢ت مضزل بلى الُا٢ت اإلاؿخضام ، جغظمت ُٞهل خغصان ببغاَُم ، . عوبغث ٫ -5

 .168، م2011مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ًىاًغ: لبىان )ببغاَُم عقُضي ، الُبٗت ألاولى  

 . 7119 والخىػَ٘،ٖمان، لليكغ لٗلمُت ا الُاػوعي  ،صاع"ال٣ُاس يالا٢خهاص " وآزغون، هللا ٞخذ سخغ -6

اث صًىان ، "ال٣ُاس ي  باال٢خهاص اإلاغجبُت ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم ببٌٗ جظ٦حر مضزل" عاجى٫، دمحم -7  اإلاُبٖى

 .الجامُٗت،الجؼاثغ

 :ألاػشوخاث واإلازهشاث

،مظ٦غة لىُل قهاصة 2008_1969عخُم ببغاَُم، صعاؾت ٢ُاؾُت،للُلب الٗاثلي ٖلى ال٨هغباء في الجؼاثغ -1

 .2012 ،اإلااظِؿتر في الٗلىم الا٢خهاصًت،ظامٗت وع٢لت، الجؼاثغ

مدمىص ببغاَُم ؤبى الُٗىن ، حؿٗحرة ال٨هغباء وجغقُض الُلب ٖلى ال٨هغباء ، عؾالت ص٦خىعة ٧لُت الخجاعة  -2

 ،٤  .1986،ظامٗت الؼ٢اٍػ

٘ ال٨ٟاءة وجغقُض  -3 ض،الخصخهت في ٢ُإ الُا٢ت ال٨هغباثُت وصوعَا في ٞع مها مدمىص ٖبض الغػا١ ؤبى ٍػ

 .2009اهٟا١ الٗام ، عؾالت ص٦خىعة ،٧لُت الخجاعة ظامٗت ال٣اَغة،

ل اإلاكغوٖاث الُا٢ت  -4 مهُٟى ٖبض الغئٝو ٖبض الخمُض َكام ، ج٣ُُم صوع ال٣غوى ألاظىبُت في جمٍى

، عؾالت ماظِؿتر ، ٧لُت الخجاعة ، 1987_1976ال٨هغباثُت ، م٘ بقاعة زانت ًٖ َُئت ال٨هغباء مهغ لٟترة 

ُت ،   .1993ظامٗت اإلاىٞى

ا ٖلى الا٢خهاص الٗغبي ، عؾالت ماظؿخحر، مٗهض البدىر  -5 ٖا٠َ وُٗم خبِب ، قب٩اث الغبِ ال٨هغباجي وؤزَغ

 .، ال٣اَغة2008والضعاؾاث الٗغبُت، 

 ،مظ٦غة لىُل قهاصة 2008_ 1969عخُم ببغاَُم ،صعاؾت ٢ُاؾُت الُلب الٗاثلي ٖلى ال٨هغباء في الجؼاثغ  -6

 .ماظِؿتر في الٗلى الا٢خهاصًت ،ظامٗت وع٢لت بالجؼاثغ

 :املجالث 
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ت /بىَىت ٧لشىم  -1 بً ٖؼة دمحم ، وا٢٘ ٢ُإ ال٨هغباء في الجؼاثغ صعاؾت خالت مجم٘ ؾىهلٛاػ ، املجلت الجؼاثٍغ

 .2015_06:للٗىإلات والؿُاؾاث الا٢خهاصًت ، الٗضص 

ت -2 مىلضاث ال٨هغباء اإلاؿخ٣بلُت، مجلت الىِٟ والخٗاون الٗغبي، املجلض –عقاص ؤبى عاؽ، الخىعبِىاث الٛاٍػ

 .68،1994الٗضص 19

ض -3 ُب، ؾلُان مٍا ت  للٗلىم  ٦غ٧ى٥  ظامٗت مجلت ،"مهغ البُالتفي بذجم للخىا همىطط بىاء" َو  ؤلاصاٍع

 . 10،7100 ،الٗضص 10 املجلض ،والا٢خهاصًت

 ظامٗت ،مجلت" 2010الخيبابإؾٗاعالىُٟالٗغا٢ُبةؾخسضامالؿالؾاللؼمىُتلٗام" الجبىعي، ٖلي خؿً ٖبحر -4

 .2010،الٗضص 01 ؤلاوؿاهُت،املجلض بابل،الٗلىم

٤ُ همىطط مالثم لٟتراث خضور خاالث ؤلانابت بالتهاب ال٨بض "مشل مؿُخي ؾلُمان، قُماء ولُض مدمىص،  -5 جٞى

 .2013، الى حؿا٫، ظامٗت 01، الٗضص 13، مجلت الغاٞضًً لٗلىم الخاؾىب والغباُٖاث، املجلض "الٟحروس ي

ٌؿغي خاػم ظاؾم الخُالي ، ج٣ضًغ ٞجىة الُلب ٖلى الُا٢ت ال٨هغباثُت لل٣ُإ _اهماع ؤمحن خاجي البرواعي  -6

، ظامٗت اإلاىنل 2010لؿىت 32 مجلض 99، جىمُت الغاٞضًً الٗضص 2010الؿ٨ني في مداٞٓت هِىىي ختى ٖام 

 .الٗغا١_

 :اإلاذاخالث العلمُت

  . 1999ظان ق٨ىجي وآزغون ،ال٨هغباء واإلاٛىاَِؿُت ، ميكىعاث ظامُٗت خلب ، ؾىعٍا ،  -1

الث بةؾخسضام الؼمىُت لؿالؾل  والخمهُض الخيبا" الُاجي، ٖباؽ ٞايل -2   اإلااجمغ  ،"الخُب٤ُ م٘ الخدٍى

ايُاث الشاوي الٗلمي ايُاث،ظامٗت الخاؾباث ٖلىم واإلاٗلىماجُت، ٧لُت ؤلاخهاء_للٍغ  .2009اإلاىنل، والٍغ

3-  ً ٖبض الل٠ُُ ًىؾ٠ الغػو١ وآزغون ، بم٩اهُت وؤَمُت اؾخسضام الُا٢ت الىىوٍت لخىلُض ال٨هغباء في الَى

 .1988الٗغبي ، ماجمغ الُا٢ت الٗغبي الغاب٘ ، بٛضاص ، 

ما٫ بصاعة في وجُب٣ُاجه الخيبا" اإلاخىني، خؿان -4 . 2009صمك٤، الؿىعٍت،ظامٗت الٗغبُت ،الجمهىعٍت"ألٖا

 :باللغت ألاجىبُت

1- CHEMS-EDDINE CHITOUR .L ‘énergie :L es enjeux de l’ an 2000 .OPU .Alger.1994. 

2- Lucien Merlot , Dictionnaire de l´énergie . 

3- IEA ,Asia Electricity Study,OECD Publications,Paris,1997. 

4- Edison de oviveire ,the key issues facing an energy and development "(coped) Report 

EUR 13461 En, published by the commission of European communities printed in 

Germany 1991. 
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5- - International Energy Agency , "Energy Balance for world 2008 ",2011. 

6- - Chris Chatfield," Time-series forecasting", Boca Raton London New York Washington, 

2000 

7- -TaymoorA.awchi, Ihsanf.hasan, "Estimation of reference evapotranspiration by 

predicting. 

8- Box. G. E. P. and Jenkins, G. M. (1976) Time Series Analysis Forecasting and Control. 2nd 

ed. Molds Day. San Francisco 

9- Ihsanf.Hasan ."low flow modeling for greater zab and lesser zab rivers in northern Iraq ". 

al_rafidain engineering vol.22., n 3 ,2014 

10- Faiqj.yasseen," Economic forcasting in wheat acreage in iraq by using arima model for 

period" (2007-2015),al- anbarengineering, vol 09, N02, 2011 

 :الىصىص اللاهىهُت والخىظُمُت

خماص ٖلى الظاث في مجا٫ الُا٢ت مً مىٓىع جىمىي وج٨ىىلىجي مٗهض  -1 عاظُت ٖابضًً زحر هللا ، الٖا

 .1990، (53)الخسُُِ ال٣ىمي ، ال٣اَغة ؾلؿلت ٢ًاًا الخسُُِ والخىمُت ع٢م 

ٗاث ، ال٣اهىن ع٢م  -2 واإلاخٗل٤ بةهخاط وجىػَ٘ الُا٢ت ال٨هغباثُت 1985اوث 6 اإلااعر في 7_85مغاؾُم وحكَغ

 .والخىػَ٘ الٗمىمي للٛاػ

 :مىاكع الاهترهِذ

ش الخهٟذ  -1 ،اإلاى٢٘ الال٨ترووي، 10/4/2019َغ١ جىلُض الُا٢ت ال٨هغباثُت، جاٍع

http://www.khayma.com/madina/power.ht 

ش الخهٟذ   -2  : ، اإلاى٢٘ الال٨ترووي 02/04/2010الُا٢ت ال٨هغباثُت ، جاٍع

http ://www.Yabeyrouth.com/page/index3137.htm 

 

 

ت ال٨هغباء3_  ا،ؤؾـ جغقُض مضًٍغ ش  املخاٞٓت صٖع اؾتهال٥ الُا٢ت ال٨هغباثُت وبصاعة ألاخما٫ ال٨هغباثُت، جاٍع

 :اإلاى٢٘ الال٨ترووي  .02/04/2010الخهٟذ 

http://www.daraa-gov.org/modules.php?op-modload&name-subjects&file-index&req-

viewpage&pageid-146 

http://www.khayma.com/madina/power.ht
http://www.daraa-gov.org/modules.php?op-modload&name-subjects&file-index&req-viewpage&pageid-146
http://www.daraa-gov.org/modules.php?op-modload&name-subjects&file-index&req-viewpage&pageid-146
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ش الخهٟذ 4_  ت لل٨هغباء والٛاػ ،جاٍع : يالال٨ترووي، اإلاى٢٘ 15/06/2009:الكغ٦ت الجؼاثٍغ

http://www.sonalgaz.dz/AR 
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قـــــــالحـــالم  



 

 

 .إخصائُاث اإلاخغيراث اإلاذسوظت:(01)اإلالحم سكم 

 السنوات
مبيعات 

 الكهرباء

1990 13013.2 

1991 13423 

1992 14476.2 

1993 14611.4 

1994 15107.6 

1995 15696.6 

1996 16210.6 

1997 16560.4 

1998 18165.1 

1999 19614.4 

2000 20761 

2001 21901 

2002 22977 

2003 24936 

2004 25910 

2005 27314 

2006 28613 

2007 30319 

2008 32588 

2009 33817 

2010 35803 

2011 38900 

2012 43150 

2013 45050 

2014 49192 

2015 53413 

2016 55149 

2017 59423 

 

خماص ٖلى مُُٗاث قغ٦ت ؾىهلٛاػ  : اإلاصذس  . مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 

 

 

 



 

 

 

 

 .ًمثص دالتي الاسجباغ الزاحي والجضئي(: 02)اإلالحم سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ بغهامج : اإلاصذس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .همىرج الاهدذاس الزاحي رو الذسجت الاولى مع الثابذ واججاٍ عام(:03)اإلالحم سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ بغهامج : اإلاصذس

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: ELECT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.062954  0.9998 

Test criticalvalues: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  

 10% level  -3.229230  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

DependentVariable: D(ELECT)   

Method: Least Squares   

Date: 06/09/19   Time: 19:31   

Sample (adjusted): 1991 2017   

Includedobservations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ELECT(-1) 0.044482 0.041847 1.062954 0.2984 

C -321.6065 385.2185 -0.834868 0.4120 

@TREND("1990") 57.88341 67.58212 0.856490 0.4002 

     
     R-squared 0.669020     Meandependent var 1718.881 

Adjusted R-squared 0.641439     S.D. dependent var 1246.933 

S.E. of regression 746.6635     Akaike info criterion 16.17355 

Sumsquaredresid 13380153     Schwarz criterion 16.31753 

Log likelihood -215.3429     Hannan-Quinn criter. 16.21636 

F-statistic 24.25599     Durbin-Watson stat 2.515693 

Prob(F-statistic) 0.000002    

     

     
 



 

 

 

 .همىرج الاهدذاس الزاحي رو الذسجت الاولى مع الثابذ(: 04)اإلالحم سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ بغهامج : اإلاصذس

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: ELECT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  6.949320  1.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

DependentVariable: D(ELECT)   

Method: Least Squares   

Date: 06/09/19   Time: 19:32   

Sample (adjusted): 1991 2017   

Includedobservations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ELECT(-1) 0.078962 0.011363 6.949320 0.0000 

C -464.7789 345.2052 -1.346385 0.1903 
     
     R-squared 0.658904     Meandependent var 1718.881 

Adjusted R-squared 0.645260     S.D. dependent var 1246.933 

S.E. of regression 742.6742     Akaike info criterion 16.12958 

Sumsquaredresid 13789125     Schwarz criterion 16.22557 

Log likelihood -215.7493     Hannan-Quinn criter. 16.15812 

F-statistic 48.29306     Durbin-Watson stat 2.520048 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 



 

 

 .همىرج الاهدذاس  الزاحي رو الذسجت الاولى(: 05)اإلالحم سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ بغهامج : اإلاصذس

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: ELECT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  13.61314  1.0000 

Test criticalvalues: 1% level  -2.653401  

 5% level  -1.953858  

 10% level  -1.609571  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

DependentVariable: D(ELECT)   

Method: Least Squares   

Date: 06/09/19   Time: 19:32   

Sample (adjusted): 1991 2017   

Includedobservations: 27 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ELECT(-1) 0.065037 0.004777 13.61314 0.0000 
     
     R-squared 0.634171     Meandependent var 1718.881 

Adjusted R-squared 0.634171     S.D. dependent var 1246.933 

S.E. of regression 754.1928     Akaike info criterion 16.12551 

Sumsquaredresid 14788976     Schwarz criterion 16.17350 

Log likelihood -216.6943     Hannan-Quinn criter. 16.13978 

Durbin-Watson stat 2.321876    
     
     

 



 

 

ت العلعلت الضمىُت: 06اإلالحم   .اظخلشاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ البرهامج : اإلاصذس
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 .ARIMA ًبحن همىطط الاهدضاع الظاحي واإلاخىؾُاث اإلاخدغ٦ت: 07اإلالحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ البرهامج : اإلاصذس

 .MA (1)ًبحن همىطط اإلاخىؾُاث اإلاخدغ٦ت : 08اإلالحم 

 

 

 

 

 

 

 

 .Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ البرهامج : اإلاصذس

 

Dependent Variable: DELECT   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 06/09/19   Time: 19:50   

Sample: 1991 2017   

Included observations: 27   

Convergence achievedafter 11 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 0.881670 0.078240 11.26885 0.0000 

SIGMASQ 1209260. 301009.1 4.017354 0.0005 
     
     R-squared 0.192349     Meandependent var 1718.881 

Adjusted R-squared 0.160042     S.D. dependent var 1246.933 

S.E. of regression 1142.804     Akaike info criterion 17.04718 

Sumsquaredresid 32650026     Schwarz criterion 17.14317 

Log likelihood -228.1369     Hannan-Quinn criter. 17.07572 

Durbin-Watson stat 2.498830    
     
     Inverted AR Roots       .88   

     
     

 

Dependent Variable: DELECT   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 06/09/19   Time: 19:50   

Sample: 1991 2017   

Included observations: 27   

Convergence achievedafter 33 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MA(1) 0.910913 0.100987 9.020085 0.0000 

SIGMASQ 2135009. 415318.3 5.140656 0.0000 
     
     R-squared -0.425949     Meandependent var 1718.881 

Adjusted R-squared -0.482987     S.D. dependent var 1246.933 

S.E. of regression 1518.489     Akaike info criterion 17.62538 

Sumsquaredresid 57645238     Schwarz criterion 17.72137 

Log likelihood -235.9427     Hannan-Quinn criter. 17.65393 

Durbin-Watson stat 1.478604    
     
     Inverted MA Roots      -.91   

     
     

 



 

 

 ARMA(1.2) ًبين 8اإلالحم 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 
    
    C 35895.42 23360.05 1.536616 

AR(1) 0.994274 0.057999 17.14285 

MA(2) 0.637381 0.169553 3.759193 

SIGMASQ 2316604. 757108.0 3.059806 
    
    R-squared 0.987634     Meandependent var 

Adjusted R-squared 0.986088     S.D. dependent var 

S.E. of regression 1643.990     Akaike info criterion 

Sumsquaredresid 64864900     Schwarz criterion 

Log likelihood -248.1551     Hannan-Quinn criter. 

F-statistic 638.9209     Durbin-Watson stat 

Prob(F-statistic) 0.000000   

 Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ البرهامج : اإلاصذس                                                                                     

 ARMA( 2 (1. ًبين9اإلالحم 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 35757.81 23405.71 1.527739 0.1397 

AR(2) 0.990626 0.114091 8.682794 0.0000 

MA(1) 0.999412 1.367926 0.730604 0.4721 

SIGMASQ 4439703. 6281410. 0.706800 0.4865 
     
     R-squared 0.976300     Meandependent var 28789.09 

Adjusted R-squared 0.973338     S.D. dependent var 13938.10 

S.E. of regression 2275.885     Akaike info criterion 18.59829 

Sumsquaredresid 1.24E+08     Schwarz criterion 18.78860 

Log likelihood -256.3760     Hannan-Quinn criter. 18.65647 

F-statistic 329.5584     Durbin-Watson stat 0.313720 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ البرهامج : اإلاصذس

 

 

 

 

 

  



 

 

 ARMA (2 .2) ًبين 10اإلالحم 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 35182.73 14631.35 2.404613 0.0243 

AR(2) 0.977842 0.105126 9.301636 0.0000 

MA(2) 0.698872 0.234987 2.974083 0.0066 

SIGMASQ 7234777. 2456577. 2.945064 0.0071 
     
     R-squared 0.961380     Meandependent var 28789.09 

Adjusted R-squared 0.956553     S.D. dependent var 13938.10 

S.E. of regression 2905.266     Akaike info criterion 19.26367 

Sumsquaredresid 2.03E+08     Schwarz criterion 19.45399 

Log likelihood -265.6914     Hannan-Quinn criter. 19.32185 

F-statistic 199.1466     Durbin-Watson stat 0.465650 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 Eviewsمً بٖضاص الُالبت بةؾخٗما٫ البرهامج : اإلاصذس

 



 

 

 :اإلالخص

ا زال٫ ال٣ٗىص ألاعبٗت اإلاايُت  قهضث الُا٢ت ال٨هغباثُت في ما ًخٗل٤ بال٣ُإ الٗاثلي بالجؼاثغ جُىعا ملخْى

اصة ال٨هغباء اإلاؿتهل٨ت هدُجت لخُىع اليكاٍ الا٢خهاصي والخُىع الخ٨ىىلىجي و٦ظا الىمى الضًمٛغافي  مخمشال في ٍػ

 .زال٫ جل٪ الٟترة 

وتهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى جدلُل مُُٗاث اؾتهال٥ ال٨هغباء بال٣ُإ الٗاثلي بالجؼاثغ للٟترة اإلامخضة ما بحن ؾىتي 

٣ت  2017_1990  .  وطل٪ باؾخسضام همىطط الؿالؾل الؼمىُت Box-Jenkinsم بٍُغ

و٢ض جىنل الباخض بلى ؤن ابغػ ألاؾالُب ال٨مُت إلصاعة اإلابُٗاث جخم مً زال٫ همظظت ؾالؾل ػمىُت مٗخمضا ٖلى 

اؾخ٣غاء اإلابُٗاث ٖلى ؤنها ؾلؿلت ػمىُت جسً٘ لجمُ٘ الخدالُل التي ًم٨ً ؤن جُب٤ ٖلى مسخل٠ الؿالؾل 

 .الؼمىُت 

 :اليلماث اإلافخاخُت

٣ت بى٦ـ ظى٨جز , الخيبا , الؿالؾل الؼمىُت , ال٣ُإ الٗاثلي , ٦مُاث ال٨هغباء  اؾتهال٥ ال٨هغباء, ٍَغ  

Résumé : 

L’énergie électrique au niveau de les agglomérations a l’Algérie a connu un développement 

remarquable au cours des quatre dernières décennies a représenté une augmentation de la 

consommation d’électricité en raison de l’évolution de l’activité économique et du développement 

technologique , ainsi que la croissance démographique au cours de cette  période . 

Cette étude vise à analyser les données de la consommation d’électricité au secteur   domestique au 

niveau de l’Algérie pour la période entre les années 1990_20017 avec la méthode de Box Jenkins 

en utilisant le  modèle de série chronologique . 

Le chercheur a constaté que le plus important des méthode quantitatives pour la gestion des ventes 

réalisées grâce à la modélisation des séries chronologiques fondées sur une extrapolation des 

ventes comme une série de temps sont soumis à toute les analyse qui peuvent  être appliquées à 

différents série de temps .  

Mots clés : 

Montants  d’électricité ,le secteur des ménage  ,séries chronologiques ,prévisions ,méthode de Box 

Jenkins , la consommation d’électricité  .  

 


