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رشكر وتقدي  

 

 

بجزيل الشكر    أتقدم أن بعد الشكر والحمد للمولى عز وجل والثناء على نعمه الجارية,يسعدني
  األستاذالمتواضع,واخص بالذكر  كل من قدم لي يد المساعدة في انجاز هذا العمل    إلىوالعرف ان  

مولود نورين وكل أساتذتي الذين اشرفوا على تدريسنا خالل مشوارنا الجامعيالمشرف    

لجنة المناقشة التي ننال منها شرف نصائحهم    أعضاءكل    إلىبخالص الشكر والعرف ان    أتقدمكما  
.وتوجيهاتهم وانتق اداتهم البناءة خالل المسار التعليمي  
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 اإلهداء

 

اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع                                          

اهلل في عمرهما    أطال والداي    إلىنعمة من الخالق عز وجل    أعظم إلى                 

    وأصدق ائيكل عائلتي وزمالئي    إلى                                     

  كل طلبة العلم بما فيهم طلبة العلوم االقتصادية  إلى                           

  وساهمواجديدة  بالعلم وساعدونا في اكتساب معارف  إلى كل األساتذة  الذين لم يبخلوا علينا    
.في تكويننا لنصبح طلبة من ذوي القدرات والكف اءات    
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 مقدمة عامة:

لجميع األنشطة البشرية, وتوفيرىا أمر بالغ األىمية في التنمية االقتصادية  الرئيسي ورالمح تعتبر الطاقة
 تعدو  مات في جميع القطاعات االقتصاديةواالجتماعية فالطاقة ىي المحرؾ الرئيسي إلنتاج السمع والخد

اذ تشكؿ المصدر األسرع نموا في االستيالؾ النيائي  مف مصادر الطاقةمصدرا ميما وحيويا  الكيرباء 
متطمبات ل نتيجة التوسع في النشاط الصناعي عمى نحو متزايد والذي يقابمو زيادة مماثمة لمطاقة عالميا

خاصة في  لشعوبوىي واحدة مف أىـ مقاييس التنمية وتطور ا الطمب عمييادة في وحاجات العالـ المتزاي
الدوؿ النامية نظرا لشح الطاقات البديمة فييا أو انعداميا ,اذ تساىـ بشكؿ كبير في مختمؼ القطاعات 

التي تحقؽ التكامؿ االقتصادي وتمعب دورا محوريا في استقطاب االستثمار ودفع عممية التنمية مف خالؿ 
التنمية االقتصادية واالجتماعية . الطمب عمى الكيرباء وترشيد استيالكيا لمواجية تحديات خطط  

االستثمار في ىذا القطاع واىتمامات الحكومة في مجاؿ  يمثؿ قطاع الكيرباء في الجزائر مف األولويات
سكاف الوي لجميع يالحكومة قصارى جيدىا مف اجؿ توفير ىذا المصدر االستراتيجي والح تبذؿ,حيث 

رغـ كؿ الصعوبات والتحديات مف خالؿ تعزيز مشروعات الربط اإلقميمية وخمؽ فرص االستثمار لمقطاع 
 وتأثيرىالقطاع الكيرباء نظرا ألىمية الطاقة الكيربائية الخاص لالستثمار في مشاريع البنية التحتية 

خرى واعتبارىا المفتاح األفي الحياة اليومية لمفرد وفي تنمية جميع القطاعات  أساسيالمباشر كعامؿ 
,وتسعى ىذه االسترتيجية لمدولة إلى األساسي لتحقيؽ الرفاىية االقتصادية ولتحسيف المستوى االجتماعي

الطاقة  المتزايد عمى استيالؾلمطمب  السريع زيادة وتوفير الطاقة الكيربائية لمواجية مشكؿ النمو
في كافة القطاعات.الكيربائية   

ستيالؾ الطاقة الدراسة لتحديد العوامؿ المؤثرة  إجراءأصبح مف الضروري  وفي ضوء ىذه التغيرات
استيالؾ  بعض العوامؿ المؤثرة عمىنموذج قياسي لقياس  وذلؾ مف خالؿ استخداـفي الجزائر  الكيربائية

وطبيعة العالقات مف خالؿ بناء النموذج. في الجزائر الطاقة الكيربائية  

 إشكالية الدراسة:

 الطاقة الكيربائية عمى استيالؾبعض العوامؿ األساسية المؤثرة  خالؿ دراستنا ىذه نحاوؿ تحميؿ مف
وقياسي وذلؾ باإلجابة عف اإلشكالية التالية: خالؿ فترة زمنية مف منظور تحميمي   
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في الجزائر ؟الكهربائية استهالك الطاقة المؤثرة عمى  العواملماهي   

:منوو الفرعية التي تصب في ىذا الموضوع  األسئمة يمكف طرح جممة مف  بناءا عمى السؤاؿ الرئيسي  

استيالؾ الطاقة الكيربائية ؟ عمى.  ماىي أىـ العوامؿ األساسية المؤثرة  0   

ما مكانة وأىمية  الطاقة الكيربائية في االقتصاد الوطني ؟.  2   

ية؟ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائمدى التحكـ في أساليب ما .  2   

 فرضيات الدراسة : 

وقصد اإلجابة عمى األسئمة الفرعية ارتأينا طرح الفرضيات التالية والتي انطالقا مف اإلشكالية المطروحة 
: ستكوف منطمقا لدراستنا   

.عمى استيالؾ الكيرباءنمو االقتصادي طرديا يؤثر ال  -  

  .الستيالؾ الكيرباءكمية المطموبة وال السكانيىناؾ عالقة طردية بيف النمو   -

.بيف سياسات ترشيد استيالؾ الكيرباء والنمو االقتصاديسببية ىناؾ عالقة   -  

 أهمية الدراسة:

انو يندرج ضمف مواضيع الساعة المتجددة  العتبارات عدة,حيث موضوعال اختيار ىذا تتجمى أىمية
يعتبر استيالؾ الكيرباء عامال ميما في التنمية االقتصادية  والحديثة في االقتصاد الجزائري إذ

في تشكيؿ إضافة جديدة لمبحث العممي وسد الفجوة العممية الناتجة عف قمة  يساىـ . كماواالجتماعية
 العوامؿ أكثر تأثيرا عمىنموذج مقدر يبيف  إلىوالوصوؿ الدراسات الكمية في المجاؿ االقتصادي 
.2102إلى 0981استيالؾ الكيرباء في الجزائر خالؿ فترة   

 أهداف البحث:

: نسعى مف خالؿ ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية  

.التعريؼ بموضوع الطاقة في الجزائر-  
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.ستيالؾ الطاقةفي اودراسة المتغيرات المؤثرة  معرفة  -  

في الجزائر وقياس تأثيرىا استيالؾ الطاقة الكيربائية  بعض العوامؿ المؤثرة عمى تقدير دراسةمحاولة ل-
 واتجاه األثر.

 المنهجية والبيانات:

واستخدمت  ,الكمي القياسي باستخداـ السالسؿ الزمنية منيجالوصفي التحميمي ومف ثـ ال لمنيجتـ تطبيؽ ا
.اذج االنحدار الخطي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية الدراسة نم  

 سنويةعمى شكؿ سالسؿ زمنية  لمبنؾ العالمياستقيت بيانات الدراسة مف المصادر الرسمية  وقد
.0مبيف في الجدوؿ  كما ىو ( 2102 إلى 0981خالؿ الفترة الممتدة ) في الجزائر الستيالؾ الكيرباء  

 هيكل الدراسة :

صحة الفرضيات قد تـ تقسيـ مف اجؿ اإلجابة عمى إشكالية البحث و األسئمة الفرعية عنيا والتأكد مف 
يمي : ىذه الدراسة إلى ما  

المدخؿ العاـ  عمى األوؿىو الجزء النظري يحتوي بدوره عمى فصميف حيث نتكمـ في الفصؿ  األولالجزء 
الفصؿ الثاني يتمحور حوؿ اقتصاد الطاقة الكيربائية في الجزائر. أما لالستيالؾ  

في  استيالؾ الطاقة الكيربائيةنمذجة التطبيقي,يمثؿ فصؿ ثالث بعنواف فيو الجزء ء الثاني الجز  أما
  ائر.ز الج
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 مقدمة الفصل:

العمـو االقتصادية لقد لقي موضوع االستيالؾ بشكؿ عاـ اىتماـ كبير مف قبؿ العمماء والباحثيف في 
باعتباره عممية ذات طابع اقتصادي في المقاـ األوؿ مرتبطة بعدة جوانب اجتماعية كالمستوى االجتماعي 
واقتصادية وأخرى بيئية ويعتبر استيالؾ الطاقة الكيربائية مف الضروريات التي ال يستطيع الفرد االستغناء 

معات.عنيا حيث تمثؿ جزءا ميما وأساسيا في حياة المجت  

حيث تناولنا في مبحثيف وىذا ما سيتـ توضيحو والتطرؽ إليو مف خالؿ ىذا الفصؿ الذي تـ تقسيمو إلى 
تيالؾ والمبحث الثاني النظريات المفسرة لالستيالؾ.     المبحث األوؿ مفاىيـ حوؿ االس



 انفصم األول:                                                                    مذخم عاو حىل االستهالك
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 .مفاهيم عامة حول االستهالك المبحث األول: 

االستيالؾ ىو احد المفاىيـ األساسية التي يتناوليا عمـ االقتصاد وقػد تعػرض مختمػؼ االقتصػادييف 
إلى ىػذا المفيػوـ بجوانبػو المتعػددة لكنيػا في النيايػة تػؤدي إلى معػنى واحػد وسػنتطرؽ  تيـبػاختالؼ توجيػا

 .في ىػذا المبحػث إلى تعريػؼ االستيالؾ,أنواعو,محدداتو

 :تعريف االستهالك -مطمب األولال

و تػؤدي في نفػس الوقػت إلى القضػاء  تيـىو العممية التي تمكف األفراد مف إشباع رغبػا االستيالؾ(: 1
عمػى وجػود المنفعػة و القيمػة في نفس الوقت,فاإلنساف الذي يستيمؾ مادة ما يعمؿ في الواقع لمقضاء عمى 

 .(1)قيمة تمؾ المادة"

االستيالؾ ىو إنفاؽ الػدخؿ عمػى السػمع و الخػدمات الػتي يمكػف اسػتعماليا في فػترة قصػيرة كاسػتيالؾ  (:2
المػواد الغذائيػة و المالبػػػس و السػػػيارات,و يعػػػني االسػػػتيالؾ عػػػادة اإلنفػػػاؽ االسػػػتيالكي حيػػػث أف مقػػػدار 

عمى السمع االستيالكية متطابقيف. طبقا ليذا المفيـو فإف الدخؿ االسػػػتيالؾ و اإلنفػػػاؽ االستيالكي 
 .(2)يػذىب لالدخػار ومػف ثـ يمكػف اسػتيالكو في المستقبؿ"

كمػا يعػني االسػتيالؾ اسػتخداـ السػمع و الخػدمات إلشػباع حاجػات ورغبػات األفػراد بشػكؿ مباشػر (:3
سػتيالؾ الضػروري,كما ىػو عميػو الحػػاؿ في اسػتيالؾ السػمع ,وىػذا االسػتيالؾ يمكػف أف يػرتبط باالنيائيو 

والمنتجػات الغذائيػة أو شػبو ضػػروري أو كمالي,كمػػا أنػػو يػػرتبط باسػػتيالؾ سػػمع تنتيػػي بمجػػرد اسػػتخداميا, 
اسػتيالؾ سػمع تػػدوـ  تسػػتخدـ لمػػرة واحػػدة وال يتكػػرر اسػتخداميا,وأف االسػتيالؾ يمكػف أف يتضػمف نياأي أ

 .(3)في االسػتخداـ ألكثػر مػف مػرة لفػترة قصػيرة أو لفػػترة"

يعتػبر اسػتيالؾ سػمعة مػا ىػو الكميػة مػف ىػذه السػمعة الػتي عػف طريػؽ اسػتنفاذىا يػؤدي ذلػؾ إلى    
واالستيالؾ ال يتضمف فقط اإلشػباع المباشػر لألعواف االقتصادييف المنتفعيف دوف المساس بنمو اإلنتاج.  
نما يتضمف أيضا االستيالؾ الوسيط.  االستيالؾ النيائي لمسمع والخدمات وا 

                                                           
 20ص0ج,0980"مدخؿ لمدراسات االقتصادية "دار الحداثة لمطباعة ,بيروت,,ياالقتصاد السياسولعمو, فتح ااهلل -1
الطبعة األولى 2114مجيد عمي حسيف ,مقدمة في التحميؿ االقتصادي الكمي,دار وائؿ لمنشر والتوزيع,عماف,, -2

 027,ص
3

 .247ص7002،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،عمان،،ياالقتصاد الكلفليح حسن خالف، -
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يجب مالحظة أف مدلوؿ االستيالؾ يشمؿ مجموعة كبيرة مف السمع والخدمات غير المتجانسػة مػثال نجػد 
  الخ..... ...أف مجموعػة سػمعية تتضمف بعض السمع والخدمات كالخبز, التعميـ, السيارات

ومػف خػالؿ مػا تقػدـ يمكػف القػوؿ أف االسػتيالؾ ىػو عبػارة عػف اإلشػباع المباشػر لرغبػات األفػراد 
 الالمتناىيػة والمتزايػدة عػف طريؽ استخداـ الموارد النادرة والمتعددة االستعماؿ

ألنواع  يمكف تقسيـ االستيالؾ إلى عدة أنواع, وىذا حسب الغرض منو وىذا ما سنراه عند تطرقنا وليذا
 االستيالؾ فيما يمي:

 1أنواع االستهالك: :الثاني المطمب

 (2)لتحديد أنواع االستيالؾ نعتمد عمى عدة معايير لتقسيمو ومف بيف ىذه المعايير:       

 االستهالك:عمى أساس الغرض من  -2-1

حيث يقسـ االستيالؾ إلى نوعيف: االستيالؾ النيائي )الشخصي( واالستيالؾ الوسيط           
 )اإلنتاجي(.

فاالستيالؾ النيائي يشمؿ عمى االستيالؾ المرتبط باألفراد والييئات المختمفة, الذيف يقوموف بشراء السمع 
نما االستيالؾ الوسيط يرتبط باستيالؾ الوحدات مف أجؿ االستخداـ الشخصي أو العائمي أو المنزلي, بي

 اإلنتاجية لمسمع والخدمات في العمميات اإلنتاجية.
 عمى حسب الجهة المستهمكة: -2-2

 عاـ )الجماعي(. فيعرؼ االستيالؾ الخاص عمى واستيالؾحيث يقسـ إلى استيالؾ خاص )الفردي(     
عممية استخداـ السمع والخدمات إلشباع حاجات األفراد والعائالت, أما االستيالؾ العاـ فيو  أنو

 االستيالؾ الذي تقـو بو الييئات والوحدات الحكومية وشبو الحكومية المختمفة.

 باالعتماد عمى مصدر السمع والخدمات المستهمكة: -3 -2

                                                           
 
سري في الجزائر اتجاه المجاميع السلعية، مذكرة لنيل شھادة ألكي االاستھ سمير معوشي، التحليل الكمي لسلوك ا.نفاق -0

 .3ص 2007ماجستير، جامعة الجزائر 
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السوقي واالستيالؾ الذاتي. حيث في النوع األوؿ مف  المعيار إلى:االستيالؾ ىذا وفؽ االستيالؾيقسـ 
ىذا التقسيـ تكوف عممية استعماؿ السمع والخدمات إلشباع الحاجات عف طريؽ شراء ىذه السمع والخدمات 
مف األسواؽ مقابؿ مبالغ نقدية, بينما في النوع الثاني تكوف عف طريؽ استيالؾ جزء مف الوحدة المنتجة 

 قصد تمبية حاجاتيا.

 عمى أساس نوعية الشيء المستهمك: -2-4

أي سمعة كانت أـ خدمة, فاالستيالؾ السمعي يعرؼ عمى أنو استخداـ لما لو وجود مادي, مثؿ السكر 
والحميب إلشباع حاجات الفرد مف الغذاء. أما االستيالؾ الخدماتي فيعرؼ بأنو استخداـ ما ليس لو وجود 

 وغيرىا مف الخدمات.مادي,مثؿ النقؿ, العالج والتعميـ ... 

 محددات االستهالك: :الثالث المطمب

إف دراسة موضوع االستيالؾ تستدعي التعرض إلى دراسة محدداتو حيث قد تكوف ىذه األخيرة اقتصادية 
 كالدخؿ, المستوى العاـ لألسعار....الخ, وقد تكزف غير اقتصادية كمحددات ذاتية أو موضوعية.   

 لالستهالك:المحددات االقتصادية  -3-1

يعرؼ عمى أنو ذلؾ األجر أو مقابؿ العمؿ الذي يبذلو الفرد, ويكوف غالبا  الدخل المتاح: -3-1-1
موجو القتناء أو استيالؾ حاجات والتي تكوف دائمة أو غير دائمة, فعند إنفاؽ األسر ألمواليا في 

ة ما استيالؾ ما تحتاجو أكبر االستيالؾ تكوف قد استيمكت في إطار ميزانية معينة, حيث ال تستطيع أسر 
مف الدخؿ الذي تتوفر عميو, والدخؿ ىنا عبارة عف أمواؿ متاحة لألسر تتصرؼ فيو كما تشاء في إطار 

 التصرؼ العقالني لألسرة االقتصادية ويمكننا أف نفرؽ بيف نوعيف مف الدخؿ المتاح.

  :مقابؿ جيد فكري أو بدني  وىو ذلؾ المبمغ مف الماؿ الذي تتحصؿ عميو األسرةالدخل المتاح
مبذوؿ في حدود فترة زمنية محددة في إطار طرؽ إنفاؽ مختمفة, وىذا حسب مستوى الدخؿ 

 المتوفر.
 :وىو ذلؾ المبمغ الذي تتحصؿ عميو األسر في وقت معيف ويكوف راجع لألرباح  الدخل المؤقت

س وتيرة االستيالؾ الموزعة مف طرؼ المؤسسة كالمنح والعالوات, فيناؾ أسر تستمر عمى نف
 رغـ ارتفاع دخميا المتاح وتدخر الفائض مف األمواؿ الذي تتحصؿ عميو في إطار استثماراتيا.
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ويمكف تحديد العالقة التي تربط االستيالؾ بالدخؿ الشخصي المتاح عمى أنيا دالة لممتغير فييا ىو 
دالة االستيالؾ وىي عبارة عف ( وتعرؼ في االقتصاد بC( والتابع ىو اإلنفاؽ االستيالكي)Yالدخؿ )

 . C=a+byمعادلة مف الدرجة األولى:

تمثؿ رياضيا نقطة تقاطع دالة االستيالؾ مع المحور العمودي)محور االستيالؾ( اقتصاديا : aحيث: 
 تمثؿ االستيالؾ التمقائي أو االستيالؾ الذي ال يتبع الدخؿ.

b  : تمثؿ رياضيا ميؿ االستيالؾ الناتج عف التغير في الدخؿ بوحدة واحدة ويكوف محصور بيف الصفر
 و الواحد. ويتضح ىذا في الشكؿ اآلتي:   

 (: منحنى دالة االستهالك1-1الشكل )

 

المصدر: عمر صخري,االتحميؿ االقتصادي الكمي, ديواف المطبوعات الجامعية, الجزائر, سنة 
 .56,ص2111

( فإف مستوى اإلنفاؽ ال ينخفض Y=0مف خالؿ الشكؿ يتضح لدينا أنو إذا كاف الدخؿ معدوما أي )     
نما يساوي الحد األدنى مف االستيالؾ, ويعرؼ بمستوى االستيالؾ التمقائي حيث اعتقد كينز أف  لمصفر وا 

نما كاف ض عيفا خاصة في المدى ىناؾ عوامؿ أخرى مؤثرة عمى االستيالؾ غير الدخؿ تمارس تأثيرىا وا 
القصير ويظير ىذا التأثير عمى الجزء التمقائي مف االستيالؾ, وحسب كينز كذلؾ فإف تأثير ىذه العوامؿ 

 يظير في المدى الطويؿ.

إف مفيوـ السعر ينطمؽ مف كوف أف اإلنتاج مف السمع والخدمات لو المستوى العام لألسعار:  3-1-2
الكمية فإذا كاف اإلنتاج ذو مستوى كمي فإنو يقاس عف طريؽ المستوى  ثمف تحدد قيمتو بعد تحديد تكمفتو
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العاـ لألسعار الذي ىو مف العوامؿ الميمة  التي تؤثر في االستيالؾ ولتوضيح ىذا نحدد الحالتيف 
 التاليتيف:

إذا كاف ىناؾ ارتفاع و انخفاض في المستوى العاـ لألسعار الذي يصاحبو انخفاض و ارتفاع أوال: 
اسبيف في الدخؿ المتاح, ففي ىده الحالة ترى األسر أنيا في وضعية مستقرة مف حيث دخميا المتاح متن

حيث أنيـ ليسوا في وضعية جيدة وال سيئة وبالتالي يفضموف اإلبقاء عمى مستوى االستيالؾ عمى حالو 
 دوف تغيير

توافقة مع متغيرات متناسبة في "في ىذه الحالة تكوف المتغيرات في المستوى العاـ لألسعار غير مثانيا:
الدخؿ, أي أف ىناؾ تغيرات في الدخؿ المتاح ليا أثر مباشر عمى استيالؾ األسر, حيث أف ارتفاع 
األسعار سيؤدي إلى انخفاض في الدخؿ المتاح, وبالعكس فإف انخفاض األسعار سيؤدي إلى ارتفاع في 

 (1)المدى القصير" الدخؿ المتاح مما يكوف لو أثر عمى دالة االستيالؾ في

إف االرتفاع في المستوى العاـ لألسعار وما ينتج عنو مف انخفاض القيمة الحقيقية لمنقود أي تدىور     
القيمة الشرائية لمنقود, يؤدي كؿ ىذا إلى ارتفاع ميؿ االستيالؾ وبالتالي فإف االستيالؾ الحقيقي لف يتأثر 

تغيرات بتغيرات  متناسبة في الدخؿ المتاح بتغيرات في المستوى العاـ لألسعار إذا كاف قد ألغي أثر ىذه ال
. 

إف مستوى الدخؿ الشخصي المتاح يعتبر بمثابة عامؿ مف العوامؿ الرئيسية  توزيع المداخيل: -3-1-3
المحددة لمستوى اإلنفاؽ االستيالكي عند أي مستوى لمدخؿ الشخصي المتاح عمى كيفية توزيع ىذا 

 األخير بيف االستيالؾ واالدخار.

مف يعتقد بأف النسبة مف الدخؿ الشخصي المتاح التي توجو االستيالؾ تكوف كبيرة عند مستويات فيناؾ 
الدخؿ المنخفض وأقؿ منيا عند مستويات الدخؿ المرتفع, أو األخرى ذات الدخؿ المنخفض كذلؾ بالنسبة 

 لمميؿ الحدي لالستيالؾ فيو أقؿ عند الفئات األولى منو عند الفئات الثانية.    
ذا كاف لدينا الميؿ الحدي لالستيالؾ نفسو عند جميع المستيمكيف وأردنا إعادة توزيع الدخؿ بيف ىؤالء فإ

المستيمكيف فإف ىذا سوؼ يؤدي إلى نقص االستيالؾ الخاص لمشخص بنفس القدر الذي يزيد بو فرد 

                                                           
1-L.Fonfagne , macroéconomie,vuibert gestion, paris, 1991, p162.   
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قد يكوف مف آخر استيالكو ولكف عندما كاف الميؿ الحدي لالستيالؾ قد يختمؼ مف شخص آخر فإنو 
 اإلمكاف التغير في االستيالؾ  مع حدوث ىذا التوزيع في الدخؿ.

"تعرؼ الثروة عمى أنيا جميع ممتمكات األفراد مف األصوؿ المالية والعقارية, ولكف مف  الثروة:  3-1-4
لدييـ  الميـ التمييز بيف الدخؿ والثروة, فكثيرا ما نرى أفرادا أغنياء يممكوف أمواال وعقارات ولكف ليس

 .(1)وظيفة, وال يتقاضوف راتبا شيريا . وىذا يعني أف الثروة أشمؿ بكثير مف الدخؿ"

" وتدخؿ  الثروة في كثير مف األحياف في دالة االستيالؾ الكمية كمحدد لالستيالؾ, إذ يؤدي ارتفاع     
قيمة الممتمكات العقارية واألوراؽ المالية مف أسيـ وسندات لدى بعض األفراد إلى زيادة ميميـ إلى اإلنفاؽ 

درتيـ عمى اإلنفاؽ االستيالكي عمى االستيالؾ نتيجة تحسف مركزىـ المالي, مما يؤدي إلى زيادة ق
 .(2)وبالتالي تحوؿ دالة االستيالؾ الكمية إلى األعمى والعكس صحيح "

 العوامل غير الدخمية في تحديد مستوى الطمب االستهالكي: -3-2

يمكنيا أف تؤثر عمى االستيالؾ الكمي لكف تأثيرىا ضئيؿ في الفترة  أف العوامؿ غير الدخمية يرى كينز
القصيرة كوف حجـ االستيالؾ في الفترة القصيرة يعتمد عمى حجـ الدخؿ المتاح ويقسـ كينز العوامؿ غير 

 الدخمية )المستقمة عف الدخؿ(إلى عوامؿ ذاتية و عوامؿ موضوعية.

 العوامل الذاتية: -3-2-1

مف النظاـ االقتصادي نفسو وال تتغير إال بعد فترة طويمة مف الزمف, وتحدد شكؿ دالة ىي عوامؿ نابعة 
 االستيالؾ) أي تحدد انحدار وموضع الدالة(.

"الذي يقود األفراد إلى اإلحجاـ عف اإلنفاؽ مف دخوليـ ومف ىذه العوامؿ الشخصية االحتياط, بعد    
بخؿ والضغط االجتماعي.فاإلدخار كاحتياط يحدث ألف النظر والحساب واالستقالؿ وكذلؾ الكبرياء, ال

األفراد قد يرغبوف في تكويف احتياطي ضد مصاعب غير متوقعة مثؿ البطالة أو اإلصابة أو المرض 

                                                           
 .30ص، 3، ط7000خالد واصف الوزني،مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق،دار وائل للنشر،األردن،عمان، -1
 270ص.،  3ط،7000ضياء مجيد الموسوي، النظرية االقتصادية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،--2



 انفصم األول:                                                                    مذخم عاو حىل االستهالك
 

]22[ 
 

وكذلؾ الضغط االجتماعي يدفع األفراد بأف يوجيوا نسبة عالية مف دخوليـ لالستيالؾ بسبب شعورىـ 
 (1)المجتمع" بالرغبة في المحافظة عمة مركزىـ في

 ( : أثر العوامل الذاتية عمى االستهالك.2-1الشكل)

 

المصدر: ضياء مجيد الموسموي, النظرية االقتصادية: التحميؿ االقتصادي الكمي, ديواف المطبوعات 
 .008,ص 2, ط2115الجامعية,الجزائر,

مف خالؿ الشكؿ أعاله نالحظ أف العوامؿ الذاتية تؤثر عمى مستوى االستيالؾ إذ تؤدي إلى انتقاؿ     
 التمثيؿ البياني لدالة االستيالؾ إلى أعمى أو أسفؿ بخط موازي.

 يمكف إنجازىا فيما يمي:العوامل الموضوعية:  -3-2-2

إف التغير في األصوؿ السائمة الموجودة لدى األسرة كالعممة التغير في األصول السائمة:    3-2-2-1
واألشياء األخرى التي يمكف تحويميا إلى نقود سائمة بسيولة مثؿ الحسابات الجارية في المصارؼ يمكف 
أف تمد المستيمؾ بقدرة شرائية ... وطبيعي أف األسرة التي لدييا أصوؿ سائمة أكثر ال تشعر بضغط 

لمقارنة مع األسر األخرى التي لدييا أصوؿ سائمة أقؿ.    وقد أثبتت الدراسات التطبيقية لتحديد إنفاقيا با
أف األسرة التي تممؾ أصوؿ سائمة أكبر ينفقوف نسبة أكبر مف دخميـ المتاح عمى اإلنفاؽ االستيالكي 

 مقارنة باألسر التي لدييا مقادير أقؿ مف األصوؿ السائمة.

يقصد باألصوؿ غير السائمة)السمع المعمرة( التي تكوف غير السائمة: الرصيد من األصول  -3-2-2-2
عمرىا أكثر مف سنة, فاألسر التي تممؾ سمع معمرة مثؿ الثالجات والسيارات وغيرىا مف األجيزة تكوف 

                                                           

 
1

   .231ص مرجع سبق ذكرهمجيد علي حسين ،- 
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لدييا رغبة أقؿ في استعماؿ جزء مف الدخؿ المتاح في مشتريات إضافية مف مثؿ ىذه السمع وذلؾ ألنيا 
يا مف قبؿ . فاألسرة التي تممؾ ثالجة جديدة مثال مف المحتمؿ أال تنفؽ جزء مف دخميا المتاح يمتمؾ مثم

 في شراء ثالجة أخرى إذا ما قورنت بأسر أخرى ال تممؾ ثالجة.

 التوقعات: 3-2-2-3

يتأثر حجـ اإلنفاؽ الجاري عمى السمع االستيالكية بعامؿ التوقعات المتعمقة بحجـ الدخؿ ومستوى    
في المستقبؿ, فإذا توقعت األسر زيادة في األسعار إلى اإلنفاؽ االستيالكي سيزداد بينما يؤدي  سعاراأل

توقع حدوث انخفاض في األسعار إلى تأجيؿ الشراء, كما أف توقع األسر زيادة األجور والمرتبات قد 
غير التوقعات بسبب اإلنفاؽ االستيالكي الجاري, حيث أف تغير التوقعات بسبب ت يتؤدي إلى زيادة ف

 تغير في حجـ اإلنفاؽ االستيالكي عف مستوى دخؿ معيف.

 (1)البيع بالتقسيط: 3-2-2-4

يعني الحصوؿ عمى السمع االستيالكية بالبيع اآلجؿ, فيزداد حجـ المشتريات الكمية عمى الحساب, خاصة 
إذا تحمؿ المستيمكوف تكاليؼ مختمفة لحصوليـ عمى السمع االستيالكية بيذه الطريقة, مما يؤدي إلى 

 انتقاؿ دالة االستيالؾ الكمية إلى األعمى.  

 :دالة االستهالك :الرابع المطمب

سمحت قوانيف أنجؿ بإعطاء نظرة شاممة لبنية دالة االستيالؾ وسموكات األعواف االقتصادييف نتيجة  
التغير في دخوليـ. لكف سيولة ترتيب السمع إلى سمع دنيا, عادية وكمالية يعطي صفة الغموض لمظاىرة, 

 وبالتالي مف الضرورة تعميؽ ىذا السؤاؿ عف طريؽ دراسة دالة االستيالؾ.

ىناؾ احتماالت لمعالقة بيف الدخؿ واالستيالؾ منيا أف أي زيادة في الدخؿ المتاح تؤدي بالضرورة     
إلى زيادة الطمب االستيالكي ولكف بنسبة أقؿ, ودالة االستيالؾ تتكوف مف جزء االستيالؾ المستقؿ أي 

ف  التعبير عنو كما ويمك aأنو مستقؿ تماما عمى مستوى الدخؿ المتاح وىو ثابت نرمز لو بالرمز 
 .C=aيمي:

                                                           
 .021ضياء مجيد الموسوي . النظرية االقتصادية, مرجع سابؽ, ص - 1
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ىو الجزء مف االستيالؾ المستقؿ عف الدخؿ وىو ثابت, ويعبر عنو  aىو االستيالؾ و Cحيث أف: 
 اقتصاديا بحد الكفاؼ.

لكف الواقع يبيف أف األفراد يزيدوف مف طمبيـ االستيالكي بزيادة الدخؿ المتاح وىذه الزيادة يعبر عنيا 
 . bYd مف االستيالؾ باالستيالؾ التابع طمؽ عمى ىذا الجزءبالميؿ الحدي لالستيالؾ وي

 حيث أف:

b ( ىو الزيادة التي تحصؿ في :C أي االستيالؾ نتيجة زيادة المتغير المستقؿ )Yd .بوحدة واحدة 

Yd.ىو الدخؿ المتاح : 

 C=a+bydومنو فإف دالة االستيالؾ تكتب كما يمي:  

 أوؿ مف طور ىذه الفكرة في كتابو "النظرية العامة في التشغيؿ, الفائدة و النقود" ويعتبر كينز

 (: التمثيل البياني لدالة االستهالك في المدى القصير والطويل.3-1الشكل )

 

 .71, صمرجع سابؽضياء مجيد الموسوي, النظرية االقتصادية: المصدر:

نالحظ أنو يوجد نوعيف مف دالة االستيالؾ, دالة االستيالؾ في المدى القصير والتي نجد فييا الحد 
, كما نجد دالة االستيالؾ  في المدى C=a+bYdالثابت ) المعممة التقاطعية( وتأخذ الصيغة التالية:

 .C=Ydالطويؿ والتي تنطمؽ مف نقطة األصؿ وتأخذ الصيغة التالية:
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 (.0أنو في كال الحالتيف تكوف الزيادة في االستيالؾ أقؿ مف الزيادة في الدخؿ)الميؿ أقؿ مف  ونالحظ

 (:MPCالميل الحدي لالستهالك) 4-1

ىو ميؿ األفراد إلى إنفاؽ جزء مف دخميـ عمى السمع والخدمات النيائية والذي نرمز لو في دالة 
عبر عف نسبة تغير  الطمب عمى السمع إلى تغير , أما حسابيا فيو المقدار الذي يbاالستيالؾ بالرمز

الدخؿ الذي أحدث ىذا التغيير في الطمب, و بعبارة أوضح ىو عبارة عف مقدار الزيادة في االستيالؾ 
  =MPC=b  نتيجة زيادة الدخؿ بوحدة واحدة ويتـ حسابو كما يمي:   

  
 

 : ىو مقدار تغير االستيالؾ نتيجة تغير الدخؿ.    حيث

 :  ىو مقدار تغير الدخؿ.   

إذا انطمقنا مف كوف دالة االستيالؾ مستمرة وقابمة لالشتقاؽ فإنو بالتالي يمكننا حساب الميؿ الحدي 
 لالستيالؾ عف طريؽ اشتقاؽ دالة االستيالؾ بالنسبة لممتغير المفسر)الدخؿ(.

 1< MPC= b = C′=   

  
 

 ىو مشتؽ دالة االستيالؾ. ′Cو  b<1>1ىي دالة االستيالؾ كما أف  fحيث

 ( :APCالميل المتوسط لالستهالك) -4-2

 ىو عبارة عف حاصؿ قسمة االستيالؾ الكمي عمى الدخؿ المتاح أي: 

  
ويساوي أيضا حاصؿ قسمة دالة 

 االستيالؾ عمى الدخؿ المتاح.

APC= b′ =  

  
 =  

  
 +b 

الميؿ المتوسط لالستيالؾ أكبر دوما مف الميؿ الحدي لالستيالؾ طالما أف االستيالؾ المستقؿ  ويكوف
 موجب.
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 العالقة بين الميل الحدي لالستهالك والميل المتوسط لالستهالك: -4-3

يكوف الميؿ الحدي لالستيالؾ ثابتا إذا كانت دالة االستيالؾ دالة خطية, ألف ميؿ خط مستقيـ ثابت 
  وبالتالي فإف المقدار  

  
 b=  يبقى ثابتا, أما الميؿ المتوسط لالستيالؾ فيو يتغير بحيث يتناقص بزيادة

 الدخؿ.

 دالة االستهالك الكمية: -4-4

مية ىي عبارة عف مجموع سموؾ اإلستيالكات الفردية حيث أف دالة دالة االستيالؾ الك           
االستيالؾ في ىذه الحالة تساوي إلى مجموع اإلستيالكات  المستقمة لألفراد مضافا إلييا متوسط  

 االستيالكات التابعة:

CG=(a1+a2+….+an)+               
 ⁄ 

 حيث:

CG .ىي دالة االستيالؾ عمى المستوى الكمي : 

a1,a2,….,an .ىي االستيالؾ المستقؿ في دواؿ االستيالؾ الفردية : 

 : ىي الميوؿ الحدية لالستيالؾ في دواؿ االستيالؾ الفردية.           

Yd.ىو الدخؿ المتاح : 

 : ىو االستيالؾ التابع في دالة االستيالؾ الفردية. i=1,2,….,nحيث  biYdعمما أف 
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 المفسرة لالستهالك: الثاني:النظريات المبحث

يعتبر االستيالؾ مف أىـ المتغيرات االقتصادية التي تدخؿ ضمف الطب الكمي ومف ثـ فإف لو مكانة 
معتبرة في التحميؿ االقتصادي. وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا المبحث إلقاء الضوء عمى أىـ النظريات 

 االقتصادية التي عالجت موضوع االستيالؾ.

 أنجل:قوانين -األول المطمب

يعتبر أنجؿ أوؿ مف قاـ بدراسة مقطعية لالستيالؾ أي اعتمادا عمى معطيات خاصة بميزانية األسر 
أسرة, ثـ قسميا  211بجمع ىذه المعطيات مف عينة  0852خالؿ فترة زمنية قصيرة, حيث قاـ في سنة 

 إلى ثالث أنواع:

 .أسر محتاجة تعتمد إلى حد ما عمى المساعدات االجتماعية 
 .أسر ذات دخؿ منخفض 
 .أسر غنية وجودىا ال يعتمد عمى الغير 

قاـ أنجؿ بدراسة تجريبية حوؿ اإلنفاؽ االستيالكي وتوصؿ إلى ما يعرؼ حاليا "بقوانيف  0857وفي سنة 
 أنجؿ" وىي كالتالي:

  :كمما ارتفع الدخؿ فإف النسبة المخصصة  لإلنفاؽ عمى المواد الغذائية القانون األول
 ما ينتج عنو مرونة دخمية أصغر مف الواحد.تتناقص, م

  :ميما تغير الدخؿ فإف النسبة المخصصة لإلنفاؽ عمى األلبسة, السكف, القانون الثاني
 , واإلنارة تبقى ثابتة, وبالتالي المرونة الدخمية تساوي الواحد.التدفئة

  :الجزء المخصص لبقية النفقات االستيالكية يزداد بنسبة أكبر مف نسبة القانون الثالث
 زيادة الدخؿ, أي أف مرونة الدخؿ أكبر مف الواحد. 

وبناء عمى ىذه القوانيف يرى أنجؿ انو كمما كانت األسرة فقيرة كمما كاف الجزء المخصص مف ميزانيتيا 
 عمى اإلنفاؽ االستيالكي أكبر. 
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بعد إجراء دراسة قياسية "alen et paouli"يد القوانيف الثالثة ألنجؿ مف طرؼ تـ تأك  0985وفي سنة 
 (1) عمى ميزانية األسر حيث تمكنا مف اختبار قوانيف أنجؿ وخمصنا إلى المعادلة التالية

Cij=aj + bjYi 

 (. j( عمى المجموعة السمعية )  i: تمثؿ اإلنفاؽ االستيالكي لألسرة  ) Cijحيث:  

Yi ( يمثؿ دخؿ األسرة :i .) 

aj (يمثؿ اإلنفاؽ االستيالكي التمقائي عمى المجموعة السمعية :j .) 

bj  ( يمثؿ ميؿ دالة اإلنفاؽ االستيالكي عمى المجموعة السمعية :j .) 

 نظرية الدخل المطمق:-الثاني المطمب

 دالة االستهالك عند كينز: -2-1

في االستيالؾ غالبا بنظرية الدخؿ المطمؽ ذلؾ ألف قرارات االستيالؾ  تعرؼ نظرية االستيالؾ عند كينز
مبنية عمى القدر المطمؽ مف الدخؿ الجاري الذي يحصؿ عميو األفراد, فالدخؿ المتاح وفؽ ىذه النظرية 
ىو المحدد الرئيسي لإلنفاؽ اإلستيالكي. فاالستيالؾ يزداد بزيادة الدخؿ غير أف ىذه الزيادة في 

ؾ عادة ما تكوف أقؿ منيا في الدخؿ, عمى اعتبار أف دخؿ الفرد قبؿ حصوؿ الزيادة فيو يغطي االستيال
 جزء ىاـ مف استيالكو وبالتالي فإنو يخصص نسبة أقؿ لزيادة االستيالؾ مف زيادة الدخؿ.

 (2)وقد عبر كينز عف ىذه العالقة بيف االستيالؾ والدخؿ رياضيا بدالة االستيالؾ التالية:

C=Ca + cY 

 حيث:

C.يمثؿ استيالؾ الفرد : 
                                                           

 . 92سمير معوشي, مرجع سابؽ, ص  - 1

 
 .0149, ص 0994االقتصاد الكمي, الكتاب الثاني, جامعة  الكويت, د. سامي خميؿ , نظرية - 2
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Y.يمثؿ الدخؿ المتاح لمفرد أو الموضوع   تحت التصرؼ : 

Ca.يمثؿ االستيالؾ المستقؿ الذي ال يتغير مع الدخؿ أو ما يعرؼ حد الكفاؼ : 

c.يمثؿ الميؿ الحدي لالستيالؾ وىو يعبر عف التغير في االستيالؾ الناجـ عف التغير في الدخؿ : 

( بعد حد الكفاؼ C( ومستوى االستيالؾ )Yعالقة طردية بيف الدخؿ المطمؽ المتاح ) أي ىناؾ     
(Ca.فكمما  زاد الدخؿ المتاح كمما  زاد مستوى االستيالؾ ) 

MPC = c =   
  

 

وعميو وانطالقا مف العالقة السابقة بيف الدخؿ واالستيالؾ والتي تضمنتيا دالة االستيالؾ يمكف 
 (1)استخالص ما يمي:

 . أف دالة االستيالؾ تتسـ بالثبات  النسبي في عالقتيا بمستوى الدخؿ.0

( يتجو نحو االنخفاض مع االستمرار في الزيادة في الدخؿ, ألف APC. أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ)2
      نسبة ما يخصص مف الدخؿ لإلنفاؽ عمى االستيالؾ تقؿ بزيادة الدخؿ حيث:

 

 
 

لالستيالؾ يكوف أقؿ مف الميؿ المتوسط لالستيالؾ, ألف نسبة ما يخصص مف . أف الميؿ الحدي 2
 الزيادة في الدخؿ ألغراض االستيالؾ, يكوف أقؿ مف النسبة التي خصصت مف الدخؿ أصال لالستيالؾ.

. أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ يمكف أف يكوف أكبر مف الواحد الصحيح, عندما يكوف االستيالؾ أكبر 4
, ومساويا لمواحد الصحيح عندما يكوف االستيالؾ مساويا لمدخؿ, وأقؿ مف الواحد الصحيح مف الدخؿ

 ويتجو نحو االنخفاض عندما يزيد الدخؿ عمى االستيالؾ.

. أف الميؿ الحدي لالستيالؾ يمكف أف يتجو نحو التناقص مع الزيادة في الدخؿ خاصة عند ذوي 5
دخمو األصمي, ولذلؾ عادة ما تستيمؾ األسر الغنية نسبة أصغر  المداخيؿ المرتفعة, فالفرد يكتفي بإنفاؽ

 مف دخميا عف األسر الفقيرة فيـ يدخروف نسبة أكبر مف دخوليـ.

 دالة االستهالك الطويمة األجل ودالة االستهالك القصيرة األجل: -2-2

                                                           
 .052فميح حسف خمؼ, مرجع سابؽ, ص  - 1
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 Ca=0دالة االستيالؾ في األجؿ الطويؿ ىي دالة االستيالؾ التي تمر بنقطة األصؿ والتي تكوف فييا إف
 C=cYحيث يتحقؽ التناسب بيف االستيالؾ والدخؿ ولذلؾ معادلة دالة االستيالؾ فييا تصبح كما يمي:  

ؾ عند جميع مستويات وفي ىذه الحالة يكوف الميؿ الحدي لالستيالؾ يساوي إلى الميؿ المتوسط لالستيال
 .MPC= APCالدخؿ 

 الشكؿ التالي يوضح طبيعة دالة االستيالؾ الطويمة األجؿ والدواؿ قصيرة األجؿ.

(: دوال االستهالك قصيرة األجل ودوال االستهالك طويمة األجل.4-1الشكل )

 

 .0165سامي خميؿ, مرجع سابؽ, ص المصدر:

الدواؿ القصيرة األجؿ تتضمف كمية موجبة يمثميا االستيالؾ المستقؿ, ومف ثـ فإف الميؿ الحدي   
لالستيالؾ يكوف في ىذه الدالة أقؿ مف الميؿ المتوسط لالستيالؾ كما أنيا توضح العالقة غير المتناسبة 

تغير مجموعة مف العوامؿ  بيف االستيالؾ والدخؿ المتاح فيي تتنقؿ إلى األعمى بمرور الزمف وذلؾ نتيجة
 مف غير الدخؿ, ومف بينيا نذكر ما يمي:

 .  زيادة ثروات المستيمكيف مع مرور الزمف وىذا ما يدفعيـ طبعا إلى مزيد مف االستيالؾ.0

. ظيور سمع جديدة في األسواؽ, باإلضافة إلى تطور األنماط االستيالكية حيث تدخؿ مع مرور الزمف 2
 ات ) والتي كانت تعتبر قبؿ ذلؾ مف الكماليات ( مما يدفع إلى زيادة االستيالؾ.سمع جديدة مع الضروري

. زيادة كبار السف مف السكاف بحيث أف مقدار استيالؾ الفرد ال ينخفض بنفس انخفاض نصيب الفرد 2
 مف الدخؿ لفئة كبار السف. 
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 :kuznetsنظرية االستهالك عند -2-3

الكينزي لالستيالؾ كافتراضو بأف الميؿ الحدي لالستيالؾ ثابت, أي أدت النقائص التي شابت المفيوـ 
 .أف االستيالؾ ال يتغير بنفس نسبة تغير الدخؿ

نشر دراستو حوؿ االدخار و االستيالؾ حيث حاوؿ دراسة العالقة بيف  0946في عاـ  kuznetsينماب 
األىمية. وقد تضمنت المعمومات االستيالؾ والدخؿ في الواليات المتحدة األمريكية منذ فترة الحرب 

 اإلحصائية شيئيف ميميف حوؿ السموؾ االستيالكي:

  تشير إحصائيات الفترة الطويمة إلى ثبات الميؿ المتوسط لالستيالؾ بحيث يصبح الميؿ
المتوسط لالستيالؾ يساوي الميؿ الحدي لالستيالؾ عند ارتفاع  حجـ الدخؿ في األمد 

 APC = PMC   الطويؿ. 
 حصائيات الدورة االقتصادية إلى أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ أقؿ مف المعدؿ العاـ تشير إ

خالؿ فترات ارتفاع األسعار وأكبر مف المعدؿ العاـ خالؿ انخفاض األسعار, وبذلؾ يصبح 
الميؿ الحدي لالستيالؾ أكبر مف الميؿ المتوسط لالستيالؾ في األمد القصير عندما تتغير 

 (1)مستويات الدخؿ.
 النظريات النسبية:-الثالث المطمب

 لقد بنى ديوزمبري نظريتو ىاتو عمى افتراضيف: ( : DUESEMBERRYنظرية الدخل النسبي) -3-1

األفراد ييتموف بمستوى االستيالؾ النسبي أي نسبة االستيالؾ إلى نسبة استيالؾ  االفتراض األول:
 اآلخريف.

نما يتأثر االفتراض الثاني:  إف المستوى الحالي لالستيالؾ ال يتأثر فقط بمستوى الدخؿ الحالي)المطمؽ( وا 
أيضا بمستوى االستيالؾ السابؽ, أي أنو توجد عالقة بيف االستيالؾ الحالي والدخوؿ السابقة, حيث يرى 

ؾ ولكنيا ديوزمبري بأف العائالت ال يمكنيا تخفيض استيالكيا الذي بمغتو, ألنيا تجد صعوبة في ذل
 تستطيع تخفيض ادخارىا ألي فترة زمنية معينة حتى تحافظ عمى نفس استيالكيا السابؽ.

                                                           
 

 . 057ضياء مجيد الموسوي, التحميؿ االقتصادي الجزئي, مرجع سابؽ, ص   -1
 .052ضياء مجيد الموسوي, النظرية االقتصادية, مرجع سابؽ, ص - 1
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 مف خالؿ ىاذيف االفتراضيف يمكف كتابة دالة االستيالؾ كما يمي:

Ct = f(Yt ,Y*) 

 : تمثؿ االستيالؾ الحالي.Ctحيث: 

Yt.تمثؿ الدخؿ الحالي : 

Y* الفترة السابقة.: تمثؿ أكبر دخؿ تـ الحصوؿ عميو في 

  Ct= f(Yt, Yt-1 )فإذا كاف الدخؿ دوما متزايد فإف االستيالؾ يمكف التعبير عنو كما يمي:

 .*Yىي أكبر دخؿ تـ الحصوؿ عميو في الفترة السابقة ويساوي في ىذه الحالة  Yt-1ألف 

نما إذف أىـ فكرة يمكف أف نستخمصيا مما قاـ بو ديوزمبري ىي أف االستيالؾ ال يخضع لدخ ؿ واحد وا 
لسمسمة المداخيؿ السابقة ومف ىذه الفكرة انطمؽ ميمتوف فربدماف في محاولة  إيجاد المتغيرات التي تتحكـ 

 قي االستيالؾ.

 :(BROWN)نظرية براون: -3-2

أف األفراد يغيروف سموكيـ ببطء, يعني أف مستوى االستيالؾ ينتقؿ وبنسبة ضعيفة في  (1)يرى براوف  
المستوى االستيالكي الجديد, عف طريؽ نسبة تأثير االستيالؾ السابؽ عمى االستيالؾ الحالي . وتعرؼ 

 ىذه النسبة بمعدؿ التعديؿ, ويمكف صياغة نموذج براوف كما يمي:

Ct = C0+bYt+d Ct-1 

 .bلدينا الميؿ الحدي لالستيالؾ في المدى القصير ىو 

 = b=    MPC                         ألف:
   

 

                               MPC =  

   
 

                                                           
(, رسالة ماجستير, جامعة 0999-0971القياسية لدواؿ االستيالؾ العائمي لمفترة) بختي سعاد, النمذجة  -1

 .08,ص2111الجزائر,
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نما يتأثر    إف الفكرة التي جاء بيا براوف ىي أف االستيالؾ الحالي ال يتأثر فقط بالدخؿ المتاح الجاري وا 
أيضا باستيالؾ الفترة الماضية وبالتالي ىذا يجعؿ االستيالؾ الحالي يتغير بنسبة طفيفة في الفترة 

تيالؾ في الفترة القصيرة ومنو القصيرة, أما التغير في الدخؿ المتاح فيو السبب الرئيسي لتغير االس
الصيغة األخيرة تمثؿ الميؿ الحدي لالستيالؾ في المدى الطويؿ كونيا تعتمد عمى معامؿ استيالؾ الفترة 

 الماضية  في دالة االستيالؾ.

 (:FRIEDMENنظرية الدخل الدائم:)-3-3

بأنو في المدى الطويؿ العالقة بيف االستيالؾ والدخؿ ىي عالقة تناسبية  مثؿ ديوزمبري (1)يرى فريدماف  
 حيث يرى فريدماف بأف االستيالؾ في المدى الطويؿ يتحدد بتوقعات األفراد لدخوليـ المستقبمية.

 يمكف تمخيص نظرية الدخؿ الدائـ لفريدماف في النموذج اآلتي: 

Ct = K YP      ………(1) 

Yc= Yp +YT ………..(2) 

C = Cp + CT ………..(3) 

مضروب في  K( فإنيا توضح لنا بأف االستيالؾ المخطط لمفرد ىو عبارة عف مقدار 0بالنسبة لممعادلة )
( أي سعر الفائدة iيتأثر بمتغيرات متعددة منيا ) K( . إف فريدماف يعتبر أف المقدار Ypدخمو الدائـ )

, وعوامؿ أخرى منيا الذوؽ, العمر....الخ, وىو ما ( Wبشكؿ خاص, الثروة البشرية إلى الثروة الكمية ) 
 (.uيرمز ليا بالرمز )

 K = f (i , W ,u )  إذف:

( ويقصد بو غير YT( والدخؿ العابر)Yp( فإف الدخؿ الحالي يتكوف مف الدخؿ الدائـ )2بالنسبة لمعالقة )
 الحالية أي:المتوقع. كما أف الدخؿ الدائـ ىو عبارة عف الوسط المرجح لمقيـ السابقة و 

Yp = α1Y1+ α2Yt-1 +…….+αkYt-k 

                                                           
 .054,061عمر صخري, التحميؿ االقتصادي الكمي, مرجع سابؽ, ص  -1
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    α1+α2+……..+αk = 1بحيث أف:

 α1>α2>…..>αkو:       

 في حيف أف الدخؿ غير المتوقع ىو الفرؽ بيف الدخؿ الحالي والدخؿ الدائـ أي: 

YT = Yc- Yp 

 يكوف المقدار موجبا في حالة مثاؿ الربح في الرىاف الرياضي وسالب في حالة التوقؼ عف العمؿ. قد

( فيي تفسر لنا بأف االستيالؾ الحالي يتألؼ مف االستيالؾ الدائـ واالستيالؾ  العابر 2بالنسبة لممعادلة )
تي يخطط الفرد استيالكيا ) المؤقت ( حيث أف االستيالؾ الدائـ ماىو إال قيمة البضائع والخدمات ال

خالؿ مدة معينة مف الزمف أما االستيالؾ المؤقت ىو عبارة عف تمؾ السمع المفقودة وغير المتوفرة بشكؿ 
 كافي وعند ظيورىا في السوؽ فإنو يتـ شراؤىا.

 YP =YC –YT …………(4) ( فإف:                       2بالرجوع إلى المعادلة )

 ( نجد:0) ( في المعادلة4بتعويض )

C P = K (YC−YT)...............(5) 

 ( نجد:2( في المعادلة )5بتعويض )

C C = K (YC−YT)+CT…………..(6)  

( يساوي جزء مف الفرؽ بيف CC( دالة االستيالؾ الفردية أي أف االستيالؾ الحالي )6تمثؿ العالقة )
االستيالؾ المؤقت ] قد يكوف ىذا  الدخؿ الحالي والدخؿ العابر) المؤقت( مضافا إليو مقدار معيف مف

األخير سالبا أو موجبا [ عند جمع دواؿ االستيالؾ الفردية فإننا سنحصؿ عمى دالة االستيالؾ الكمية 
 C = K (YC−YT)+CTوىي :

ألف القيـ السالبة تمغي القيـ الموجبة ومنو فإف االستيالؾ الكمي  YT = CT = 0في المدى الطويؿ فإف:  
 C =K Y …………(7)يصبح كما يمي:     

 ويمكف تمثيؿ دالة االستيالؾ في المدى الطويؿ بالشكؿ التالي:
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 ( : تمثيل دالة االستهالك في المدى الطويل5-1الشكل )

 

 .058عمر صخري, مرجع سابؽ, ص المصدر: 

( بأف دالة االستيالؾ في المدى الطويؿ تنطمؽ مف نقطة األصؿ, كما أف 5خالؿ الشكؿ )نالحظ مف 
 الزيادة في الدخؿ تؤدي إلى الزيادة في االستيالؾ ولكف بنسبة اقؿ.

( نالحظ أف الميؿ الحدي لالستيالؾ يكوف مساويا إلى الميؿ المتوسط لالستيالؾ 7مف خالؿ العالقة )
 :الميؿ الحدي لالستيالؾ أي

MPC =   

  
 =   

  
 = K 

        =K                                               أما الميؿ المتوسط لالستيالؾ فيو
 

 
 

 ومنو نستنتج أف ىناؾ عالقة تناسبية في المدى الطويؿ بيف االستيالؾ والدخؿ.

  ( ال تكوف مساوية لمصفر ومنو فإف دالة االستيالؾ الكمية تكوف: YTوCTبالنسبة لممدى القصير فإف )
C = KY – KYT + CT          

 Yلحساب الميؿ المتوسط لالستيالؾ فإننا نقسـ العالقة األخيرة عمى 
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  إذف:
 
 = k -  

 
 +  

 
  

  = K =   MPCأما الميؿ الحدي لالستيالؾ في الفترة القصيرة:

  
 

الدراسات التي جاءت لتأكيد نظرية الدخؿ الدائـ إال أنيا تعرضت النتقادات شديدة مف أىـ ىذه بالرغـ مف 
 االنتقادات صعوبة قياس الدخؿ الدائـ ميما كانت الوسائؿ اإلحصائية.

 (1)(:KALDORنظرية كالدور) -النظريات المعاصرة-المطمب الرابع

 طبقة عاممة وطبقة رأسمالييف. -لقد بدأ كالدور نظرية ىامة بتقسيـ المجتمع إلى طبقتيف:

بينما الطبقة الرأسمالية    YW tبالنسبة لمطبقة العاممة فإنيا ستتحصؿ عمى دخؿ كمي مف العمؿ وليكف:
 Yt= YWt +Yπtومنو فإف الدخؿ الكمي لممجتمع: Y πtفإنيا تكتسب دخميا الكمي مف الممتمكات وليكف:

……………(1) 

, أما CWتفترض نظرية كالدور أف العماؿ يكوف ميميـ المتوسط لالستيالؾ مرتفعا مف دخؿ العماؿ وليكف 
 . Cπالرأسمالييف فإف ميميـ المتوسط لالستيالؾ يكوف منخفضا مف دخؿ الممكية وليكف

 ووفقا ليذه النظرية فإف دالة االستيالؾ يمكف التعبير عنيا كما يمي:

C t = CW .YWt +Cπ .  Yπt…………. (2) 

 :تمثؿ االستيالؾ الكمي.Ctبحيث أف: 

Cπ<1 
 معناه العماؿ عادة ما يكونوا في المستويات السفمى مف الدخؿ عف أصحاب الممكية . Cw< Cπكما أف 

 فإننا نجد : Yt( عمى 2بقسمة المعادلة )
  

  
=Cw(Ywt/Yt ) + Cπ(Yπt/Yt) …………(3) 

       YWt= Yt- Yπt …………(4)( لدينا :0)مف المعادلة 

                                                           
.22-20بختي سعاد, مرجع سبؽ ذكره, ص  -1  
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 ( نجد :2( في المعادلة )4بتعويض )
  

  
 Cw(          

   
     

   

  
  

  

  
   (  

   

  
)  Cπ(   

  
  

  

  
       (

   

  
)     

    

  
  

  

  
              (

   

  
)         

يوضح تقسيـ الدخؿ بيف األجور واألرباح وىوما ( يتضح لنا أف الميؿ المتوسط لالستيالؾ 5مف المعادلة )
   يطمؽ عميو التوزيع الوظيفي لمدخؿ )

  
 .APC( ويعتبر المحدد الرئيسي ؿ 

( يتغير عكسيا مع نسبة دخؿ األرباح إلى الدخؿ الكمي  APC( أف )5ما يالحظ كذلؾ مف المعادلة )
 .         حيث أف :

عديدة أىميا أنيا تستخدـ التحميؿ النظري في إظيار االختالؼ لقد تعرضت ىذه النظرية إلى انتقادات 
 بيف العماؿ والرأسمالييف لكف االنتقاؿ بيا مف النظري إلى التطبيقي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم األول:                                                                    مذخم عاو حىل االستهالك
 

]38[ 
 

 

 

 

 

 خالصة الفصل:

 

 

تـ التعرض في ىذا الفصؿ التطرؽ إلى مختمؼ المفاىيـ األساسية المتعمقة باالستيالؾ وتحديد    
التصورات حولو كما ركزنا اىتمامنا عمى مختمؼ محدداتو مع دراسة النظريات المفسرة لمسموؾ 
 االستيالكي وىذا ماجعمنا نبسط نماذج محددة ومبسطة بشكؿ رياضي مف اجؿ استخداميا الحقا في
عممية التقدير إضافة إلى ذلؾ بيف لنا التحميؿ أىمية دور الدخؿ كمحدد أساسي يتحكـ في الطمب 
االستيالكي إال انو ليس  وحده المفسر الكامؿ دوف أف نتجاىؿ اثر العوامؿ االقتصادية األخرى.
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انفصم انثاني
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 :مقدمة الفصل                                             

 

شديدا, فيو يستخدميا في  احتياجايحتاج اإلنساف إلى الطاقة بأشكاليا المختمفة في حياتو اليومية      
مختمؼ المجاالت, غير أف الكيرباء ىي أعظـ صور الطاقة فائدة, حيث يمكف توصيميا بسرعة مف مكاف 

األخرى لمطاقة ) طاقة المحروقات, الطاقة الشمسية, إلى آخر, كما يمكف توليدىا بسيولة مف الصور 
 طاقة الرياح, طاقة المياه و الطاقة النووية....(

وقد ازدادت الحاجة إلى الطاقة في السنوات األخيرة بشكؿ متزايد, يرجع ىذا السبب إلى الزيادة السكانية    
لوجيا الحديثة في كؿ مكاف, فمسايرة المستمرة, لكنو يرجع بصورة أكبر إلى زيادة األخذ بأساليب التكنو 

التطور التكنولوجي الحديث أوجب االعتماد بشكؿ كبير عمى اآللة في جميع المجاالت, مما رفع حاجتنا 
 لمطاقة الكيربائية لتسير ىذه األخيرة.       

أنيا  تعتبر الكيرباء سمعة حيوية ال غنى عنيا, فيي تمثؿ مدخمة في إنتاج أغمب السمع والخدمات كما
سمعة نيائية ىامة بالنسبة لمعائالت, وال يمكف تصور تحسيف الظروؼ المعيشية لمسكاف وكذا التطور 

االقتصادي والصناعي إال بالكيرباء, ومف شبو المستحيؿ تصور العيش دونو حتى أصبحت تمبية 
األساسية حاجيات األفراد مف الخدمات العمومية والكيرباء بصفة خاصة جزءا مف ممارسة الحقوؽ 

  لإلنساف.
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 : استهالك الطاقة الكهربائية في الجزائر:المبحث األول

              1  مفاهيم عامة حول الكهرباء: المطمب األول:

تعتبر الطاقة الكيربائية ذات أىمية حيوية لتسير األعماؿ اليومية لممجتمعات المعاصرة, وأصبح        
متوسط نصيب الفرد منيا أحد أىـ المؤشرات عمى مستوى التقدـ االقتصادي, حيث تكمف أىميتيا 

نى عنيا في حياتنا اإلستراتيجية في كونيا إحدى أىـ الطاقات التي تستخدـ في شتى المجاالت والتي ال غ
اليومية في االستخدامات المنزلية كاإلنارة والتدفئة وتشغيؿ األجيزة الكيربائية المنزلية وكافة المجاالت 

 األخرى مثؿ الصناعة واالتصاالت والمجاالت العممية.

 تعريف الطاقة الكهربائية: -1

 تسمح بالحركة." ومعناىا قوى فيزيائية Energiaلغويا : أصؿ كممة طاقة التيني"

أما اصطالحا فيمكف تعريفيا عمى أنيا:" كؿ ما يحرؾ اآلالت التي تستخدميا في الحياة اليومية لمقياـ 
 . (2)بعمؿ شاؽ في مكاننا, أو لتوفير راحة مفيدة ) تدفئة, إضاءة, تكييؼ اليواء....(

تنجـ عف تدفؽ الجسيمات  وتعتبر الطاقة الكيربائية أحد أنواع الطالقة الموجودة في الطبيعة والتي
المشحونة مثؿ اإللكترونات واأليونات في وسط ناقؿ. ويعتقد بأف التيار الكيربائي عبارة عف تدفؽ 

 .(3)الكترونات خالؿ ناقؿ كيربائي, ويمكف مقارنتو بتدفؽ الماء أو أي سائؿ في األنبوب

 

 

 
                                                           

 
2- Chems-Eddine CHITOUR, L’énergie : les enjeux de l’au 2000-volume1, OPU, 

Alger,1994,P32. 
 .24, ص 0999جاف شكنجي وآخروف, الكيرباء والمغناطيسية, منشورات جامعة حمب, سوريا, - 3
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 (1)تطور الطاقة الكهربائية في الجزائر:-2

ـ قررت الحكومة الفرنسية بالجزائر تنمية 0948عقب الحرب العالمية الثانية و بالتحديد في جواف    
اإلجتماعي بالجزائر بإنشاء مؤسسة لتوزيع الطاقة الكيربائية والغاز, وأوكمت ليذه المؤسسة  اإلقتصاد

 ميمة إنتاج ونقؿ وتوزيع الكيرباء والغاز.

كيمو فولط, يربط بيف  051قامت بيا إنشاء خط لنقؿ الكيرباء بسعة ومف بيف اإلنجازات األولى التي 
الشرؽ والغرب بفضؿ شبكة مشكمة مف ثالثة أجزاء: مركب وىراف, مركب عنابة, مركب الجزائر الذي يعد 

 المنسؽ الرئيسي مع باقي المراكز.

ر لنقؿ الكيرباء ذات كيمو مت2901ـ أعيد تشكيؿ الشبكة بإعتماد أسالؾ كيربائية طوليا 0962وفي سنة 
كمـ, وقدرت الطاقة  7211إلى  0201التوتر المتوسط والتوتر المنخفض لتزويد مدف يصؿ مداىا مف 

ـ, 0960ميغاوات. أما خصوص الغاز الطبيعي فمـ يتـ إستغاللو إال في سنة  460اإلنتاجية لمكيرباء 
 ـ في حاسي الرمؿ. 0956بالرغـ مف إكتشافو في سنة 

مستعمريف مف الجزائر تراجع إستيالؾ الضغط المنخفض والضغط العالي بنسبة وعقب خروج ال
-0962عمى التوالي, وتزامنت فترة انخفاض الطمب عمى الكيرباء والغاز خالؿ الفترة) 21%,22%

قتناء التجييزات والمعدات, وقامت  مؤسسة توزيع الطاقة الكيربائية والغاز( مع قياـ 0967 بأشغاؿ كبرى وا 
لتشجيع اإلستيالؾ المحمي, ليكوف ىذا القرار إحدى أىداؼ  %51تسعيرة الغاز الطبيعي بنسبة بتخفيض 

 ـ إلنعاش التنمية.0969-0967المخطط الثالثي 

تستخدـ" سونمغاز" الغاز الطبيعي في إنتاج الكيرباء وفي ذلؾ الكثير مف الفوائد, ال سيما عمى الصعيديف 
 مف المشتقات النفطية او الفحـ الحجري وأقؿ تمويثا منيا. التجاري والبيئي, فالغاز أرخص ثمنا

بيدا أف توليد الكيرباء مف الغاز يتطمب تقنيات خاصة وخيرات بشرية محددة وىما أمراف تممكيا "سونمغاز" 
وتعمؿ عمى تطويرىما بإستمرار. فالجزائر تؤمف بأف الغاز الطبيعي وىو مصدر الطاقة في المستقبؿ, فيو 

                                                           
 .5. ص2101مجمة سنوية تصدر عف سونمغاز, "شركة الكيرباء الجزائرية تبحث عف أسواؽ في أوروبا". سبتمبر  - 1
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لضرر مف الناحية البيئية فحسب, بؿ ىو كذلؾ متوفر في عدد كبير مف الدوؿ, عمى راسيا ليس قميؿ ا
 الجزائر, في حيف أف النفط ميدد بالنفاذ بعد بضعة عقود .

 طرق توليد و دعم الكهرباء: المطمب الثاني:

لقد الحظنا في الفصؿ السابؽ أف الطاقات المتجددة المتاحة في الجزائر يمكف استخراج الطاقة الكيربائية 
 منيا وفي  ىذا المطمب سنتطرؽ إلى طرؽ التوليد وىي :  

 :(1)طرق التوليد-أوال

 ( توليد الكهرباء بواسطة الديزل:1-1

يرة في دوؿ الخميج وخاصة في المدف الصغيرة تستعمؿ ماكينات الديزؿ في توليد الكيرباء في أماكف كث
والقرى. وىي تمتاز بسرعة التشغيؿ وسرعة اإليقاؼ ولكنيا تحتاج  إلى كمية مرتفعة مف الوقود نسبيا 
وبالتالي فإف كمفة الطاقة المنتجة منيا تتوقؼ عمى أسعار الوقود, ومف ناحية أخرى اليوجد منيا وحدات 

قط(, وىذه المولدات سيمة التركيب وتستعمؿ كثيرة في حاالت الطوارئ أو ميغاوات ف 2ذات قدرات كبيرة) 
أثناء فترة ذروة الحمؿ وفي ىذه الحالة يعمؿ عادة عدد كبير مف ىذه المولدات بالتوازي لسد احتياجات 

 مراكز االستيالؾ.

 ( توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية:1-2

التوربينات الغازية حديثة العيد نسبيا ويعتبر الشرؽ األوسط مف تعتبر محطات توليد الكيرباء العاممة ب  
ميغاوات, تستعمؿ  251ميغاواط إلى  0أكثر البمداف استعماال ليا, وىي ذات سعات وأحجاـ مختمفة مف 

عادة أثناء ذروة الحمؿ في البمداف التي يوجد فييا محطات توليد بخارية أو مائية, عمما أف فترة إقالعيا 
يقافي  ا تتراوح بيف دقيقتيف و عشرة دقائؽ. وا 

وفي معظـ الشرؽ األوسط, وخاصة المممكة العربية السعودية, فتستعمؿ التوربينات الغازية لتوليد الطاقة 
طواؿ اليوـ بما فيو فترة الذروة, ونجد اليوـ في األسواؽ وحدات متنقمة مف ىذه المولدات لحاالت الطوارئ 

 مختمفة األحجاـ والقدرات.

                                                           
1
-Ibid ; 2008. 
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متاز ىذه المولدات ببساطتيا ورخص ثمنيا نسبيا وسرعة تركيبيا وسيولة صيانتيا وىي ال تحتاج إلى ت
مياه كثيرة لمتبريد, كما تمتاز بإمكانية استعماؿ العديد مف أنواع الوقود, وتمتاز كذلؾ بسرعة التشغيؿ 

 واإليقاؼ.

كما أف عمرىا الزمني قصير نسبيا  %25و  05وأما سيئاتيا فيي ضعؼ المردود الذي يتراوح بيف 
 وتستيمؾ كمية أكبر مف الوقود بالمقارنة مع محطات التوليد الحرارية البخارية.

 مبادئ دعم الكهرباء: -ثانيا

ال يوجد نظاـ واحد أو نمط معيف يتـ مف خاللو تقديـ دعـ الكيرباء حيث تأخذ كؿ دولة في حساباتيا 
واإلجتماعية التي تواجييا, وعمى الرغـ مف ذلؾ توجد  الظروؼ الدولية ولمحمية والسياسية واإلقتصادية

 دعـ الكيرباء. وىي: مجموعة مف المبادئ األساسية التي تطبقيا الدوؿ في تصميـ وتطبيؽ إصالح نظاـ

يجب اف تذىب المساعدات فقط لمذيف يستحقونيا, ويجب أف يقتصر الدعـ عمى الفقراء اإلستهداف: -
 فقط.

أي أف يتـ  تصميـ نظاـ دعـ الكيرباء عمى أساس واضح بحيث تـ تعدبميا مف خالؿ الوضوح: -
 التكاليؼ والعوائد المترتبة عمى ذلؾ.

 جميور التكمفة الحقيقية, والمنافع المتحققة مف دعـ الكيرباء.يجب أف يعرؼ الالشفافية:  -

 يجب أف يتـ التعامؿ مع التشوىات السوقية التي يحدثيا دعـ الكيرباء برشادة.الرشادة: -

 يجب أف تكوف فترة الدعـ محددة وليست مفتوحة حتى ال تخرج التكاليؼ عف السيطرة.تحديد الوقت:  -

 داؼ البرنامج مع تخفيض التكمفة اإلدارية لبرنامج  الدعـ عند مستوى أقؿ.  تحقيؽ أىكفاءة التكمفة:  -

 

 

 

 



 اقتصاد الطاقة الكھربائية في الجزائر                        الفصل الثاني:                                  

]45[ 
 

 أشكال تقديم دعم الطاقة الكهربائية:  -ثالثا

تتعدد أشكاؿ دعـ الكيرباء, فبينما تقوـ بعض األشكاؿ عمى التأثير المباشر عمى أسعار الكيرباء) مثؿ 
حوافز التحويالت النقدية لممنتجيف أو المستيمكيف(, يقـو البعض اآلخر عمى التأثير غير المباشر عمى 

 األسعار مثؿ: حوافز اإلستثمار والبحث والتطوير.  

 ك الكهرباء في الجزائر:إستهال المطمب الثالث:

عرؼ اإلستيالؾ الوطني لمكيرباء تطورا كبيرا مف حيث الحجـ, مف حيث المشتركيف زمف حيث   
اإلستيالؾ السنوي لممشترؾ, ىذه التطورات كانت مختمفة حسب اإلنتماء إلى شبكة الترابط أو شبكات 

 الجنوب, حسب مراكز التوزيع وكذلؾ حسب قطاعات النشاط اإلقتصادي.

 أوال: التطور العام إلستهالك الكهرباء:

ـ إلى 0962في سنة:  929GWHعرؼ إستيالؾ الكيرباء في الجزائر تطور مستمرا, حيث إنتقؿ مف 
04602 GHW  ـ, كما عرؼ إستيالؾ الكيرباء في الجزائر تطورا ممحوظا خالؿ الفترة 0992في سنة
, أما مف حيث اإلنتماء إلى 5.0در ب: في إرتفاع مستمر بنسبة نمو سنوي متوسط يق 0995-2114

مف مجموع اإلستيالؾ  %98الشبكة فنجد اإلستيالؾ المتعمؽ بشبكة الترابط الشمالية يمثؿ أكثر مف 
 لشبكات الجنوب. ديعو  %2الوطني, بينما الباقي ال يتجاوز

 ثانيا: عدد المشتركين: 

 712877ب 0962ف العدد سنة عرؼ عدد المشتركيف تطورات معتبرة عبر مختمؼ المراحؿ, إذ كا
, وبقي ىذا التزايد مستمر إلى أف وصؿ 0971مشترؾ خالؿ سنة  721708مشترؾ, حيث إنتقؿ إلى 

سنة  4896621, كما بقي عدد المشتركيف في التزايد إذ وصؿ إلى 0976مشترؾ سنة  0060650إلى 
حاليا عدد  , حيث اصبح6160402حوالي  2117. إذ وصؿ عدد المشتركيف خالؿ سنة 2112

    مشترؾ. 9615685المشتركيف في حدود 
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 ثالثا: متوسط اإلستهالك السنوي لممشترك:

عرؼ متوسط اإلستيالؾ السنوي لممشتركيف تطورا معتبرا, نظرا لمتطورات التي عرفيا إستيالؾ      
رتفاع عدد المشتركيف, حيث إنتقؿ مف    KHW 4120ـ إلى: 0962في سنة:   0224KHWالكيرباء وا 

بينما كاف متوسط اإلستيالؾ لمشترؾ الشماؿ أكبر  2111سنة  kwh 4569ثـ الى ـ,0992في سنة 
 مف مشترؾ شبكة الجنوب.

 رابعا: تطورات اإلستهالك حسب مستويات التوتر:

 شيد اإلستيالؾ حسب مستويات التوتر تزايدا مستمرا, تبعا لمتطورات المعتبرة التي عرفيا اإلستيالؾ     
( عرفت سيطرة مستوى التوتر المتوسط, يميو التوتر 0975-0962وعدد المشتركيف, ففي المرحمة )

 المنخفض, أما عف التوتر العالي فمـ يبرز إال في نياية المرحمة.

وبتطبيؽ الدولة سايسة التصنيع والتركيز عمى الصناعات الثقيمة وأيضا ظيرت في ىذه المرحمة نتائج     
والمخطط الرباعي األوؿ والثاني, حيث انتقمت فئة التوتر العالي إلى المرتبة الثانية مف  المخطط الثالثي

(, حيث سجمت أقؿ قيمة في سنة: 0986-0976حيث نصيبيا في مجموع اإلستيالؾ خالؿ المرحمة )
وتترؾ وراءىا فئة التوتر المنخفض التي لـ يتجاوز نصيبيا في أحسف األحواؿ  %20.5ـ ب: 0976
( عرفت فئة التوتر 0992-0987ـ, وخالؿ ىذه المرحمة )0985والتي سجمت في سنة: 20.64%

المنخفض النصيب األكبر وأصبحت فئة التوتر المتوسط في المرتبة الثانية, وتراجعت فئة التوتر العالي 
ياسة إلى المرتبة الثالثة, كانت ىذه التغيرات ناتجة عف المخطط الوطني لمكيرباء وتراجع الدولة عف س

 .2111سنة  % 45.06في حيف سجمت قيمة عظمى ب الصناعة الثقيمة
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 ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية. المبحث الثاني:

غنت الثروات الباطنية كالغاز والبتروؿ البمداف, وما كاف اإلنساف إال أف جعؿ يستنفذىا ويسرؼ في    
 استغالليا دوف رقيب, حتى بدأت تنضب وتنذرنا بالشح والزواؿ.

عرؼ اإلنساف الطاقات الطبيعية بكافة أشكاليا اليوائية والمائية وحتى األمواج استغميا في توليد    
لتي كاف اكتشافيا سبقا عمميا فريدا أنار العالـ, وأغدؽ عميو مف التحسينات والتطورات ما جعمو الكيرباء, ا

 يتقدـ خطوات جبارة ويخطى خطوة  سريعة في مختمؼ حقوؿ العموـ.

ظيرت في مقابؿ تمؾ التطورات العممية والتكنولوجية ىيئات ومنظمات عالمية تطالب بالتنبو لألخطار   
والبيئة وتدعو إلى ترشيد استيالؾ الطاقات ونشر الوعي البيئي, وىنا بدأ ظيور الرقيب,  المحدقة باإلنساف

وأخذت تمؾ الييئات ترفع مف أصواتيا ونداءاتيا إلى أف تمكنت مف تشكيؿ جبية عالمية يؤخذ بنتائج 
لتنبو لممشكمة, تقاريرىا, وتناقش وتدرس أفكارىا, وبدأت مياميا بالتشعب والتفرع وبدأ المجتمع العالمي با

حتى غدت تمؾ الجبية مف المنظمات والجمعيات حاجة أساسية لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج والدراسات 
 واألبحاث المصيرية.

 مفهوم ترشيد الطاقة الكهربائية.المطمب األول:

جراءات تقيد حرية االستخداـ واالست فادة يفسر الترشيد في استيالؾ الطاقة الكيربائية عمى أنو ضوابط وا 
 مف مصادر الطاقة. أو عمى أنو أسموب خاص لمتوفير ناتج عف نقص في إمدادات الكيرباء.

نما يعني بالتحديد:" االستيالؾ األمثؿ لموارد الطاقة  إف ترشيد االستيالؾ ال يعني تقميؿ االستيالؾ, وا 
اس بكفاءة األجيزة الكيربائية بما يحد مف إىدارىا دوف المساس براحة مستخدمييا أو إنتاجيـ أو المس

والمعدات المستخدمة ويتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ اعتماد أساليب وتدابير حكيمة رشيدة في مختمؼ 
 . (1)قطاعات االستيالؾ"

                                                           
األىداؼ والمسؤوليات الكيرباء والطاقة في مصر, ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية  لجنة الترشيد بوزراة - 1

 .                                                                                   00صواإلجراءات,
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الترشيد ىو استغالؿ أقؿ قدر ممكف مف الحاجة لمطاقة ويعني أيضا االستخداـ العقالني لمكيرباء وعدـ 
 .االستخداـ األمثؿ ليذه لمطاقة الميمةاإلسراؼ في استخداميا ويعني ذلؾ 

 أهمية و أهداف ترشيد الطاقة. المطمب الثاني: 

 : (1)( أهمية الترشيد1-1

إف أىمية الكيرباء في حياة المجتمعات فالعالقة إذف كبيرة بيف الكيرباء واإلنساف وىي مف مستمزمات   
باىتماـ بعض الدوؿ وذلؾ بارتباطو  التطور الصناعي والزراعي والتجاري وتطور المجتمعات ويحضى

 بالمواضيع التالية:

  نمو األعماؿ الكيربائية بوتائر عالية مما يتطمب توفير إستثمارات عالية لبناء محطات توليد
 الطاقة الكيربائية.

 .تقميؿ التموث البيئي ألف محطات توليد الطاقة البخارية تعتبر أحد مصادر التموث 
 دة والمتعددة في توليد الكيرباء وتسخيف المياه ومنيا طاقة الرياح والطاقة االىتماـ بالطاقات الجدي

 الشمسية سيساىـ في تقميؿ التموث البيئي.
 :(2)( الهدف من الترشيد1-2

 اليدؼ يتمثؿ في :

 منيي عنو في االستيالؾ ألنيا ظاىرة غير مقبولة, بؿ االعتداؿ عف اإلسراؼ ال االبتعاد
 واالقتصاد في االستيالؾ.

  التوفير في الموارد االقتصادية مف خالؿ تقميؿ إنفاؽ الماؿ لتوفير األجيزة وتقميؿ كمؼ الصيانة
 لألجيزة والمعدات الكيربائية.  

 وتتجمى أىمية عممية الترشيد في كونيا قضية اقتصادية تستوجب وضع برامج وخطط تنفيذية مف بينيا:

                                                           
 .29,ص 2118, 12قياسية الستيالؾ الطاقة الكيربائية" جامعة الجزائر  أحمد بف أحمد, مذكرة ماجستير" نمذجة - 1
 .29نفس المرجع السابؽ. ص  - 2
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  :وتتمثؿ في وضع سياسة سعرية ىادفة فالمعروؼ أنو كمما زاد سعر الكيرباء, السياسة السعرية
حرص المستيمكوف عمى خفض إستيالكيا ولو إقتضى ذلؾ إستبداؿ األجيزة ذات اإلستيالؾ 

 الكبير بأخرى أكفأ منيا.
  :وذلؾ مف خالؿ حمالت إعالمية تشارؾ جميع األجيزة السياسية واالقتصادية التوعية

 مع توفير البيانات واإلرشادات الالزمة بؿ يمكف تدريس وسائؿ الترشيد في المدارس. واالجتماعية
  :وىذا يستمـز دورا فعاال مف الدولة لتوجيو مراكز البحوث مع توفير كافة البحث والتطوير

 اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتطوير أساليب مبتكرة وتحسيف األساليب القائمة .
 ."تحسيف كفاءة أداء المنظومة الكيربائية بمراحميا" اإلنتاج, النقؿ والتوزيع 

 طرق ترشيد استهالك الطاقة الكهرباء. المطمب الثالث:

تزداد الحاجة إلى الطاقة الكيربائية بصورة ىائمة وبشكؿ متزايد في ىذه األياـ نتيجة االتجاه إلى استخداـ 
ة في تمبية االحتياجات اليومية بيدؼ تحسيف أنماط الحياة باإلضافة أساليب ووسائؿ التكنولوجيات الحديث

غمى ارتفاع مستوى المعيشة والذي أدى إلى انتشار استعماؿ الكثير مف األجيزة الكيربائية الحديثة سواء 
بالمنازؿ أو أماكف العمؿ. مثؿ أجيزة التكييؼ, غساالت المالبس األوتوماتيكية, غساالت األطباؽ, 

ت والتميفزيونات و أجيزة الكمبيوتر باإلضافة إلى اإلنارة تعد المستيمؾ الرئيسي في الشرائح المجففا
منخفضة االستيالؾ بالقطاع المنزلي, بينما تعد األجيزة الكيربائية المستيمؾ الرئيسي في الشرائح مرتفعة 

 االستيالؾ بيذا القطاع مما قد يؤثر عمى زيادة قيمة فاتورة الكيرباء.

 هزة التكييف:أج -1

  أغمؽ األبواب والنوافذ لمنع تسريب اليواء وتظميؿ الغرفة بإسداؿ الستائر قبؿ تشغيؿ المكيؼ حيث
ويجب مراعاة تركيب المكيؼ في الظؿ  %(21-01يخفض ذلؾ استعماؿ التكييؼ بنسبة )

 .%01لتخفيض االستيالؾ بحوالي 
  وال  %(8-6ي االستيالؾ بنسبة )ألف ذلؾ يوفر ف 250اضبط درجة الحرارة بحيث ال تقؿ عف

 .250تستخدـ المكيؼ عندما تكوف درجة الحرارة مناسبة في حدود  
 الدورية عمى صيانة جاىز التكييؼ بتنظيؼ فمتر اليواء باإلضافة إلى التأكد مف أف  المواظبة

جميع األجزاء المتحركة في جياز المكيؼ تعمؿ بسيولة وأف حركة سرياف ىواء المكيؼ سيمة 
 وتعمؿ بكفاءة عالية.



 اقتصاد الطاقة الكھربائية في الجزائر                        الفصل الثاني:                                  

]50[ 
 

 .إغمؽ الجياز قبؿ مغادرة الغرفة 
 
 الغسالة األوتوماتيكية: -2

  عند إمتالء الغسالة فإنيا عادة تستيمؾ نفس كميات الكيرباء والماء الساخف ال تقـ بالتشغيؿ إال
 والصابوف عند إستخداـ غسالة ممتمئة أو نصؼ ممتمئة.

 .استخدـ المياه الساخنة لممالبس المتسخة جدا فقط 
 .استخدـ دائما مياه باردة في عممية الشطؼ 
 .افصؿ الكيرباء عف الغسالة في حالة عدـ االستخداـ 
  عند شراء الغسالة اختر الغسالة األكثر كفاءة أي األقؿ استيالكا لمكيرباء ويتـ التعرؼ عمى ذلؾ

 مف خالؿ بطاقة كفاءة الطاقة الممصقة عمى الغسالة.
 سخان المياه الكهربائي: -3

 سخاف المياه مف أكثر األجيزة المنزلية استيالكا لمكيرباء ويجب مراعاة ما يمي:

 السخاف عند درجات الحرارة المرتفعة إلى إجياده وخفض عمره االفتراضي ويرفع  يسبب ضبط
 قيمة فاتورة الكيرباء.

  يفضؿ عدـ تشغيؿ السخاف بصفة مستمرة طواؿ اليـو و ذلؾ مف خالؿ مفتاح خاص بالسخاف
ألف الحرارة تفقد باإلشعاع فتنخفض درجة حرارة المياه وبالتالي يستمر السخاف في العمؿ أي 

 يستيمؾ كيرباء أكثر.
 .يفضؿ تشغيؿ السخاف قبؿ االحتياج لممياه الساخنة بحوالي نصؼ ساعة 
  متر. 01يفضؿ أف تكوف المسافة بيف السخاف والصنبور أقؿ مف 

 

 الثالجة: -4

تعتبر الثالجة الكيربائية واحدة مف أىـ األجيزة الكيربائية المنزلية والتي ال يمكف االستغناء عنيا في أي 
 والتي تتواجد أيضا في أغمب أماكف العمؿ. بيت

 .تأكد مف نظافة المكثؼ الموجود خمؼ الثالجة 
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  تأكد مف غمؽ باب الثالجة وال تحاوؿ فتحو بدوف داع وعند فتحو إغمقو سريعا لضماف عدـ تسرب
 اليواء البارد مف داخميا أو دخوؿ ىواء ساخف إلييا.

  يد سمؾ الثمج بالثالجة .يجب إذابة الثمج مف حيف إلى آخر حتى ال يز 
  خراج األطعمة منيا أكثر سيولة وسرعة رتب األشياء داخؿ الثالجة حتى تكوف عممية إدخاؿ وا 

 لمحد مف خروج اليواء البارد ودخوؿ اليواء الساخف إلى داخؿ الثالجة مما يقمؿ مف االستيالؾ.
  يد عف األسبوع معى تنظيفيا افصؿ التيار الكيربائي عف الثالجة في حالة مغادرة المنزؿ لمدة تز

 وترؾ الباب مفتوحا.
 .استخدـ مبرد مياه لمشرب صيفا وذلؾ لخفض عدد مرات فتح الثالجة 
  .ابعد مكاف الثالجة عف البوتاجاز أو سخاف المياه أو أماكف سقوط الشمس بالغرفة 
 ممؼ  اترؾ فراغ مف جميع جوانب الثالجة ال يقؿ عف واحد بوصة لمسماح بمرور اليواء حوؿ

 المكثؼ.
 التميفزيون والريسيفر: -5

 .أغمؽ التميفزيوف عند االنتياء مف االستخداـ 
 .)افصؿ التغذية الكيربائية عف التميفزيوف مف الفيشة وليس استخداـ الريموت) وضع االستعداد 
 .عند مشاىدة القنوات المحمية يتـ فصؿ التغذية الكيربائية عف الريسفر 
 شراء تميفزيوف جديد اختر التميفزيوف األكثر كفاءة أي األقؿ استيالكا لمكيرباء. عند 

 باقي األجهزة الكهربائية: -6

 .افصؿ الكمبيوتر والشاشة وكذلؾ الراديو والكاسيت عند االنتياء مف االستخداـ 
  .ال تترؾ شاحف المحموؿ في الفيشة عند االنتياء مف االستخداـ 
 في استيال ؾ كؿ مف صانع القيوة ومجفؼ الشعر مف خالؿ الترموستات ليتـ فصميا أو  تحكـ

 توصيميا أوتوماتيكيا.
   دقيقة. 21افصؿ شاشة الكمبيوتر الشخصي في حالة عدـ االستخداـ  لمدة تزيد عف 
 ا عند شراء أجيزة كيربائية جديدة اختر األجيزة األكثر كفاءة أي األقؿ استيالكا لمكيرباء ىذ

اإلرشاد خاص باألجيزة التي عمييا الممصؽ ألنو في حالة عدـ وجود الممصؽ ال يمكف المقارنة 
 بيف األجيزة وبعضيا لمعرفة الجياز األكثر كفاءة.
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 تطور الطمب عمى الطاقة الكهربائية: المبحث الثالث:

قابؿ لمتخزيف والطمب يتميز منتوج الكيرباء عف باقي المنتجات في كثير مف الجوانب, فيو منتوج غير 
عميو جد متغير مع الزمف, لذا البد مف تكييؼ دائـ ومستمر بيف العرض والطمب عمى ىذا المنتوج, لذا 
ارتأينا أف نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى تطور الطمب الوطني لمكيرباء.فمقد  عرؼ تطور الطمب الوطني 

حجـ, معدؿ النمو ومف حيث تطور ( تطورات كبيرة مف حيث ال2102-0962لمكيرباء خالؿ الفترة )
الطمب الوطني العاـ لمكيرباء, ىذه التطورات كانت مختمفة حسب االنتماء إلى فئات التوتر أو عبر 

 الزمف.

 دالة الطمب عمى الكهرباء. المطمب األول:

 :(1)يتميز الطمب عمى الكيرباء عمى غرار باقي السمع والخدمات بمجموعة مف الخصائص أىميا

 .أنو متقمب خالؿ ساعات اليوـ وما بيف األياـ والمواسـ 
 .المرونة السعرية لمطمب ضعيفة 
  ,نما طمبا مشتقا عمى خالؼ السمع االستيالكية ال يعتبر الطمب عمى الكيرباء طمبا مباشرا وا 

نما تطمب لتستخدـ في تشغيؿ سمع  فالكيرباء ال تستيمؾ مباشرة مثؿ بعض السمع األخرى, وا 
 رى.وأجيزة أخ

   تستخدـ الكيرباء في تشغيؿ سمع وأجيزة معمرة قد تستمر في بعض الحاالت لمدة عشريف عاما
أو أكثر, لذا فإف مخزوف السمع المعمرة المستخدمة لمكيرباء قد يكوف ثابتا في األجؿ القصير, 
ومف ثـ فإف التغير في الكمية المطموبة مف الكيرباء في األجؿ القصير يرجع لتغير معدؿ 

ستخداـ ىذا المخزوف الثابت مف األجيزة, فارتفاع السعر الحقيقي لمكيرباء قد يترتب عميو تقميؿ ا
عدد ساعات تشغيؿ المكيؼ الكيربائي يوميا, أما في األجؿ الطويؿ فإف الطمب  عمى الكيرباء 

مرونة  يتغير مع تغير مخزوف األجيزة والسمع المستخدمة لمكيرباء, ولذا فإنو مف المتوقع أف تكوف
 الطمب عمى الكيرباء في األجؿ الطويؿ أكبر منيا في األجؿ القصير.

                                                           
بمغيث بشير, تحرير أسواؽ الكيرباء: التجربة األوروبية, أطروحة دكتوراه في العمـو االقتصادية, كمية العمـو  - 1

 .24, ص2118االقتصادية لجامعة الجزائر, سنة 
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 أوال: التطور العام لمطمب عمى الكهرباء.

رساؿ  أصبحت الكيرباء تتوفر عمى احتكار شبو تاـ لبعض االستخدامات كاإلضاءة, معالجة وا 
ستخدامات األخرى كبقية المعمومات, االلكتروكيمياء, ومف جية أخرى بإمكانيا أف تؤمف مف نفس اال

أشكاؿ الطاقة. لقد تبيف وظير جميا أف الكيرباء ىي الطاقة الوحيدة القادرة عمى التمويف والتوفيؽ بيف 
االحتياجات مف إضاءة, قوة محركة, حرارة وتبريد التي تتطمبيا الرغبة في الرفاىية والراحة, باإلضافة إلى 

لصحية أف تصبح في يوـ مف األياـ مصدرا ىاما لمطمب عمى ذلؾ يمكف لتدفئة المقرات وتسخيف المياه ا
الكيرباء, لكف ال بد أف نأخذ بعيف االعتبار إمكانيات التطور الكبيرة واليامة لتكييؼ المقرات خاصة في 

 المناطؽ التي يشعر بحرارة الصيؼ خالؿ أشير عديدة.

وبذلؾ انتقؿ  %8.06سنوي قدره  مرة أي بمعدؿ 25إف الطمب عمى الكيرباء في الجزائر قد تضاعؼ ب 
. ولعؿ أىـ عامؿ مف عوامؿ تغير الطمب 2118في  GWH 22797إلى  0962في  GWH 929مف 

ىو مستوى التقدـ التكنولوجي, فنالحظ أنو مع مرور الزمف ومع تقدـ مستوى التكنولوجيا سواء كانت في 
مكيرباء نرى تطور سريع ومالحظ لتغير اآلالت المنزلية أو الصناعة أو مختمؼ التكنولوجيا المتطمبة ل

 الطمب عمى الكيرباء.

 ثانيا: تغير الطمب عمى الكهرباء.

يتحيز الطمب عمى لكيرباء بتغيره الشديد مع الزمف, وبتركزه خالؿ ساعات, أياـ أو فترات معينة مف 
موبة مف قبؿ ما في لحظات زمنية معينة, ىو مجموع القدرات المط ايةالسنة. فالطمب عمى القدرة لبد

المستيمكيف ذوي صفات مختمفة, مصحوبة بعوامؿ عشوائية حيث تعود أىـ التقمبات التي تظير عمى 
الطمب عمى الكيرباء إلى تأثير األحواؿ الجوية, فمثال يمكف أف يحدث التحوؿ في درجة الحرارة تغيرا في 

الكيربائي. كما يزيد ارتفاع درجة  الطمب عمى الكيرباء بشكؿ غير عادي, نتيجة استخداـ أساليب التكييؼ
 التغيـ مف الطمب عمى الكيرباء بصفة محسوسة, نتيجة المجوء المبكر إلى اإلضاءة.
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 .(1): العوامل المؤثرة في الطمب عمى الكهرباءثالثا

إف العوامؿ التي تظير تأثيرا عمى الكيرباء ىي: الحركة الديمغرافية, أي أف التمركز في المدف والمناطؽ 
الحضرية يزيد مف احتياجات الطاقة الكيربائية, ومف خاللو برزت وظيرت أىمية القطاع المنزلي وقطاع 

ؾ الكبير لمكيرباء. إذف الخدمات أكثر فأكثر أماـ قطاع الصناعة الذي ظؿ لفترة طويمة ىو المستيم
الحركة الديمغرافية تؤثر في الطمب عمى الكيرباء, إضافة إلى تطور النشاط اإلقتصادي يبني التطور 
اإلقتصادي عمى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وعمى القطاع الثالث خاصة, يتميز ىذا التطور 

باء, واالىتماـ بالبيئة تمعب الكيرباء دورا ىاما بالخصوص بإنتاجية متزايدة مما يزيد في استيالؾ الكير 
ونشيطا داخؿ قطاع الطاقة في مجاؿ محاربة تدىور المحيط والبيئة ال تستطيع أف تمعبو أية طاقة أخرى. 
وأخيرا التقدـ التكنولوجي, إذ يؤثر مباشرة في الطمب عمى الكيرباء, وذلؾ بزيادة كمية األجيزة المستعممة, 

لكيرباء, أيضا يؤثر داخؿ النظاـ الكيربائي عمى مستوى اإلنتاج, النقؿ والتوزيع بتحسيف فيزيد إستيالؾ ا
 اإلستغالؿ واإلنتاجية مما يحسف مف مستوى منافسة الكيرباء مع بقية أشكاؿ الطاقة.

 تطورات الطمب حسب مستويات التوتر.المطمب الثاني: 

ىو الذي يحدد سعة العبور لخط كيربائي,  ( الذي يعبر عنو بالفولطLA TENTIONإف التوتر )     
فكمما كاف التوتر مرتفعا كمما ارتفعت كمية الكيرباء التي ينقميا الخط الكيربائي, وعمى ىذا األساس قسـ 

 مستيمكو الكيرباء حسب احتياجاتيـ لشدة التوتر.

ابعة ىذه التطورات فكاف الطمب لمكيرباء عمى مستوى فئات التوتر قد عرؼ تطورات معتبرة, فمف خالؿ مت
 مراحؿ: 4حسب فئات التوتر نجد أنيا مرت ب 

  تميزت ىذه المرحمة بسيطرة مستوى التوتر المتوسط الذي لـ ينخفض  :0975-0962مرحمة
يميو مستوى المنخفض الذي  0975سجميا في  التي%40.62نصيبو مف مجموع الطمب عف 

بقي طوؿ ىذه المرحمة في المرتبة الثانية مف حيث نصيبو في مجموع الطمب وسجؿ أعظـ قيمة 
أما مستوى التوتر العالي فكانت مشاركتو في مجموع االستيالؾ %29.72ب 0962في 

 %28.2ب 0975 متواضعة ولـ يبرز إال في نياية ىذه الفترة حيث سجؿ أعظـ مشاركة في

                                                           
1
 .33بشير، مرجع سبق ذكره، ص بلغيث - 
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فكانت بذلؾ بداية نتائج سياسة التصنيع التي اختارتيا الدولة والتي تجسدت في المخطط الثالثي 
 (.0972-0971( والمخطط الرباعي األوؿ )0967-0969)

  ظيرت جميا في ىذه المرحمة نتائج المخطط الثالثي والمخطط الرباعي  :0986-0976مرحمة
رت عف مجيودات الدولة في تصنيع البالد والتركيز عمى األوؿ والرباعي الثاني التي عب

الصناعات الثقيمة وبذلؾ انتقمت فئة التوتر العالي  إلى المرتبة الثانية مف حيث نصيبيا في 
لتصؿ إلى أعمى قيمة ليا في سنة %20.5ب  0976مجموع الطمب حيث سجمت أقؿ قيمة في 

وراءىا فئة التوتر المنخفض التي  مف مجموع الطمب, لتترؾ  %26.24حيث سجمت ب  0980
 .0985والتي سجمت في  %20.64قدر نصيبيا في أحسف األحواؿ ب 

  كاف مف نتائج المخطط الوطني لمكيربة ) :0996-0987مرحمةLe Plan National 
D’électrification وتراجع الدولة الجزائرية عف مواصمة االعتماد عف الصناعات الثقيمة أف )

طمب الكيرباء, حيث أصبحت فئة التوتر المنخفض ليا أكبر نصيب الذي لـ تغير مف بنية 
بنصيب  0996ليصؿ إلى أعمى مستوى في سنة  0987الذي سجؿ في %24.01ينخفض عف 

في حيف أف فئة التوتر العالي  تراجعت إلى المرتبة الثالثة ولـ يتجاوز نصيبيا مف %42.72قدره 
ىـ أسباب التراجع ىو تقمص االستثمار وىذا راجع ولعؿ أ 0987في  %22.44مجموع الطمب 

إلى عدـ االستقرار السياسي التي شيدتو الجزائر خالؿ ىذه الفترة وعمميات التخريب التي طالت 
بعض الوحدات اإلنتاجية كمركب الزجاج باألربعاء وبعض المنشات التابعة لشركة سونمغاز 

ؾ التبذبات التي مر بيا ىذا الصنؼ, أما فئة والخاصة بشبكة الضغط العالي, وىدا ما تفسره تم
و  %22.64التوتر المتوسط فأصبحت في المرتبة الثانية وكاف نصيبيا يتراوح دائما بيف 

25.68% . 
  شيدت ىذه المرحمة باستقرار في نمو الطمب لمستويات التوتر الثالثة  :2101-0997مرحمة

مف  %48.29حيث حافظت فئة التوتر  عمى مكانتيا فكانت تحتؿ الصدارة بنصيب قدر ب 
في أحسف %22.20, يمييا فئة التوتر المتوسط بنصيب قدره 2114مجموع الطمب في سنة 

 0998في سنة  %25فمـ يتجاوز نصيبيا  ر العاليأما بالنسبة لفئة التوت ,0997أحوالو في سنة 
 كأحسف نصيب سجؿ ليا.

وعند تتبع تطورات نصيب كؿ فئات التوتر في مجموع االستيالؾ نالحظ أف كؿ فئة تغير 
عرؼ مرحمتيف مرحمة تزايد إلى أف بمغ  فإذا كاف نصيب فئة التوتر العالينصيبيا بطريقة مختمفة, 
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ثـ عرؼ بعد ذلؾ تناقص, فعمى العكس مف ذلؾ %26.24وسجؿ  0980أعظـ قيمة لو في 
في  %26.24سجؿ نصيب فئة التوتر المنخفض تناقصا في األوؿ ليصؿ إلى أقؿ قيمة لو ىي 

, أما نصيب فئة 2116في سنة  %48ليتزايد بعد ذلؾ باستمرار إلى أف يتجاوز  0981سنة 
إلى حوالي  0985الدائـ إلى أف وصؿ في فتغيراتو كانت مختمفة, بدأ بالتناقص  التوتر المتوسط

ليبقى بعد ذلؾ مستقرا مع تذبذبات طفيفة, كانت كؿ ىذه التغيرات في مجمميا تترجـ  24%
 (. 2101-0992مختمؼ السياسات والمراحؿ التي مرت بيا البالد خالؿ الفترة)

 استعماالت وتحوالت قطاع الكهرباء في الجزائر.الثالث: المطمب
 ت الكهرباء:أوال:استعماال 

تنوع االستعماالت عرفت تطورا كبيرا, سواء في القطاع المنزلي أو الصناعة, فأصبحت الكيرباء 
رساؿ المعمومات  تتوفر عمى احتكار شبو تاـ لبعض االستخدامات كاإلضاءة, معالجة وا 
اإلكتروكيمياء, ومف جية أخرى بإمكانيا أف تؤمف نفس االستخدامات األخرى كبقية أشكاؿ 

لطاقة, سيولة االستعماؿ, إف الكيرباء سيمة اإلستعماؿ وىذا ما يؤىميا لجذب عدد أكبر مف ا
المستيمكيف إضافة إلى سيولة تحوليا والغياب التاـ لمتموث, تكيؼ نظاـ اإلنتاج, تظير الكيرباء 
ي ميزة مرونة تكيؼ نظاـ إنتاجيا مع تطور وتوفر مصادر الطاقة األولية دوف أف ينتج تزايدا ف

التكاليؼ عمى مستوى اإلستعماؿ, ففي الواقع إذا أصبح نادرا أي مصدر طاقوي, فعمى مستوى 
 . (1)إنتاج الكيرباء, يمكف أف نمجأ إلى مصادر أخرى دوف أف يحوؿ أو يكيؼ المستيمؾ أجيزتو

 
 ثانيا: تحوالت قطاع الكهرباء.

بدأت في بداية الثمانينات مجموعة مف التغيرات التكنولوجية تعصؼ بمبررات اإلحتكار الطبيعي, 
 لتسمح إدخاؿ المنافسة في حمقة اإلنتاج وحمقة التمويف.

 :(2)* تنظيم قطاع الكهرباء تحت اإلحتكار
وزيع. إف تتكوف سمسمة التمويف بالكيرباء أساسا مف ثالث نشاطات مختمفة: اإلنتاج, النقؿ والت

إنتاج الكيرباء ىو عممية تحويؿ مصادر الطاقة األولية إلى طاقة كيربائية, ويحمؿ نشاط اإلنتاج 
                                                           

1
 .22بلغيث بشير، مرجع سبق ذكره، ص  -

ماجستير"النمذجة القياسية لالستيالؾ الوطني لمطاقة الكيربائية في الجزائر", جامعة الجزائر, سنة  أحمد بف أحمد,مذكرة -2
                                                                                                       .50, ص 2118
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خصوصية تتمثؿ في ضرورة مسايرتو الدائمة والمستمرة مع الطمب بسبب إستحالة تخزيف الكيرباء 
 , الكميات والتكاليؼ المقبولة إقتصاديا.

ات القاعدة التي تشتغؿ بصفة مستمرة, محطات وسطية ويوجد ثالث أنواع مف المحطات: محط  
تشتغؿ بصفة شبو مستمرة ومحطات الذروة. ويمثؿ النقؿ النشاط الثاني الذي يسمح التوزيع 

 بإرساؿ الكيرباء عبر شبكات التوتر المتوسط والمنخفض لتمويف الزبائف.
يا, تضمنيا مؤسسة واحدة في وكانت األنشطة الثالثة: اإلنتاج, النقؿ والتوزيع متكاممة عمود   

حالة إحتكار. فسادت لفترة طويمة مبررات التنظيـ اإلحتكاري التي كانت أساسا مبررات مبينة 
 عمى: بنية تكاليؼ اإلنتاج وعمى ضرورة التنسيؽ بيف مختمؼ مراحؿ التمويف بالكيرباء.

 .(1)ثالثا: البرنامج البياني لمحاجيات من وسائل إنتاج الكهرباء
ىذا البرنامج إلى توقع حاجيات السوؽ الوطنية مف الكيرباء, مف أجؿ توفير الوسائؿ ييدؼ 

 الداخمة في إنتاجيا.
 منيجية البرنامج:-0
يعد البرنامج عمى أساس منيجية تحميؿ لممدى البعيد لالستثمار في إنتاج الكيرباء, والتي   

 تتكوف مف وجييف:
 
 في خطوتيف تنبؤات لمطمب عمى الكيرباء: إعداد -أ(
الخطوة األولى: تحدد التنبؤ باالستيالؾ السنوي لمطاقة لمزبائف حسب مستوى الضغط ) ضغط  -

 عاؿ, متوسط أو منخفض(.
الخطوة الثانية: تسمح بترجمة تنبؤات الطمب عمى الطاقة إلى تنبؤات بالقدرات اإلنتاجية عمى  -

 امؿ موسمية,عوامؿ التوازف الجيوي, منحيات التكاليؼ....(.ضوء العوامؿ المؤثرة ) عو 
تحديد الحاجات مف وسائؿ إنتاج الكيرباء, بيدؼ تقدير لفترة عشر سنوات, قدرات إنتاج -ب(

 الكيرباء التي يجب أف تدخؿ الخدمة كؿ سنة, لضماف الموازنة بيف العرض والطمب. 
 الفرضيات المستعممة:-2
 عدد مف الفرضيات سواء لتحديد الطمب أو حظيرة اإلنتاج.يرتكز البرنامج عمى    

                                                           
ص ,2119اسية", جامعة الجزائر, سنة سمير بف محاد,مذكرة ماجستير" استيالؾ الطاقة في الجزائر دراسة تحميمية وقي - 1

76.      
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 الطمب عمى الكيرباء: يعد عمى أساس الفرضيات التالية: -أ(
 التطور التاريخي إلستيالؾ الكيرباء. -
 سيناريو تطور الطمب. -
 الناتج الداخمي الخاـ ومعدؿ نموه. -
 تطور عدد السكاف. -
 معدؿ عدد األشخاص في السكف. -
 المعدات لدى العائالت ) ويرتكز عمى نمو الدخؿ العائمي, اآلالت الكيرومنزلية....(.معدؿ  -
 الضياع في النقؿ والتوزيع. -
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 الفصل: خالصة

 
بعد تطرقنا في ىذا الفصؿ لدراسة الطمب عمى الكيرباء مف خالؿ تحميؿ تطور الطمب الوطني 
عمى الطاقة الكيربائية تحميال مجمال مف خالؿ تطورات الطمب حسب مستويات التوتر) التوتر 

 العالي , التوتر المتوسط , التوتر المنخفض (.
ولقد خمصنا في نياية القوؿ عمى أف الكيرباء ليا محاسف وأفضمية عف بقية أشكاؿ الطاقة     

ات مف األخرى, باإلضافة إلى كونيا الطاقة الوحيدة القادرة عمى التمويف والتوفيؽ بيف عدة احتياج
إضاءة, حرارة وتبريد التي تتطمبيا الحياة وكذلؾ التطور والعمؿ عمى تحسيف ظروؼ الحياة التي 

والتقدـ التكنولوجي كميا جعمت الكيرباء تحتؿ مكانة ال يمكف  االقتصاديتكوف مصاحبة لمتطور 
أف تحتميا أية طاقة أخرى.
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ثانفصم انثان
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 مقدمة الفصل:                                       

 
الوطني عمييا سبؽ واف تناولنا في الفصميف السابقيف اقتصاد الطاقة الكيربائية وتطور الطمب    

 استيالؾ الكيرباء.وتناولنا محددات االستيالؾ لمعرفة المتغيرات المفسرة والمتحكمة أساسا عمى  
تطبيؽ النمذجة القياسية عمى استيالؾ الكيرباء مف خالؿ دراسة  إلىكما سنتطرؽ في ىذا الفصؿ 
ييا وذلؾ باستخداـ الوسائؿ والطرؽ القياسية والتحميمية بما يوافؽ ببناء عموقياس بعض العوامؿ المؤثرة 

 قتصادية.نموذج قياسي يحقؽ المعايير اإلحصائية ويوافؽ النظرية  اال
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 متغيرات ونموذج الدراسة المقترح.:  األولالمبحث 
  التعريف بالمتغيراتالمطمب األول :   
الذي يتعمؽ بكميات الكيرباء المستيمكة   consommation d’électricité (yالمتغير التابع ) -1 

  kwhفي كؿ سنة بالكيمواط الساعي
  

الكمية المستهمكة من الكهرباء في الجزائر خالل الفترة  إحصائيات( يمثل 1-4الجدول رقم )
 . 2113الى 1981

 

Année L’électricité (MWH) Année L’électricité (MWH) 

1980 6349 1997 17123 

1981 7205 1998 18674 

1982 8305 1999 19991 

1983 8810 2000 21211 

1984 9604 2001 22302 

1985 10464 2002 23208 

1986 11211 2003 25373 

1987 10827 2004 26288 

1988 11779 2005 29524 

1989 13109 2006 29013 

1990 13693 2007 30555 

1991 14058 2008 32900 

1992 15130 2009 30610 

1993 15144 2010 36576 

1994 15545 2011 41183 

1995 16102 2012 46696 

1996 16697 2013 51982.5 

 المصدر: شركة سونمغاز
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  2113-1981( منحنى بياني يمثل تطور استهالك الكهرباء في الجزائر الفترة 6-1الشكل )

 
 Eviews 8البرمجية االحصائية المصدر: مخرجات

 يتمثؿ التمثيؿ البياني لمسمسمة بالخصائص التالية :
 2102طوؿ فترة الدراسة حيث سجمت قيمة عظمى في سنة  االتجاه التصاعدي لممنحنى عمى -

,ما يعطي فكرة مبدئية عدـ  6249mwhبقيمة  0981وقيمة دنيا في سنة  50982.5mwhبقيمة 
عدة عوامؿ منيا النمو السكاني المتزايد وزيادة عدد الزبائف  إلىحيث يرجع ذلؾ تجانس البيانات 

 .مؤسسة لفائدة المجمعات السكنية وكذلؾ المشاريع الكبيرة التي قامت بيا ال
 
 (xالمتغيرات المستقمة ) -2
ذلؾ الدخؿ المكتسب الذي يتحصؿ  ىوبالمميون دوالر:  X1)  ) (PIBالناتج الداخمي الخام ) -2-1

عميو بمد ما خالؿ سنة معينة وذلؾ بغض النظر عف عناصر اإلنتاج التي ساىمت في إنتاجو في 
 الدخؿ سواء كانت وطنية اـ أجنبية أي تميز بينيا.
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( أحسف معيار لألداء االقتصادي لبمد ما ألنو يعبر عف مقياس PIBوليذا يعتبر الناتج الداخمي الخاـ )
 (1) اسميا.دؿ النمو االقتصادي ولكف يشترط فيو أف يكوف حقيقيا وليس مع

 
                                                                                                                                                                       

                                                                                                             

 (2113-1977( يبين الناتج الداخمي الخام في الجزائر في الفترة )2-4الجدول )
 

انناتج انذاخهي انخاو )و.د.ا( إجماني  انسنىات 

20971 1977 

26364 1978 

33243 1979 

42345 1980 

44348 1981 

45207 1982 

48801 1983 

53698 1984 

57937 1985 

63696 1986 

66742 1987 

59089 1988 

55631 1989 

62045 1990 

45715 1991 

48003 1992 

49946 1993 

42542 1994 

41764 1995 

                                                           

 
1

   .،12العلوم للنشروالتوزيع،عنابة ص بريبش السعيد،االقتصاد الكلي،دار - 
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46941 1996 

48177 1997 

48187 1998 

48640 1999 

54790 2000 

54744 2001 

56760 2002 

67863 2003 

85324 2004 

103000 2005 

117000 2006 

135000 2007 

171000 2008 

137000 2009 

161000 2010 

199000 2011 

204000 2012 

210000 2013 

 
 لبنك العالمي االمصدر:               
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 2113-1981الناتج الداخمي الخام في الجزائر في الفترة  ( يبين تطور7-1الشكل )
 

 
   Eviews8البرمجية اإلحصائية مخرجات المصدر:

 
نالحظ اف الناتج الداخمي الخاـ يتميز اثناء فترة الدراسة ( 7-0)الشكؿ  (و2-4الجدوؿ) مف خالؿ
 بمايمي:

في قيمة الناتج  تزايدا نسبيا مستمراشيدت ىذه الفترة  0987الى غاية 0981الفترة الممتدة مابيف 
مميوف دوالر مف الناتج الداخمي الخاـ  42245ما قيمة  0981حيث سجمت سنة الداخمي االجمالي 

 .0987مميوف دوالر سنة  66742ووصمت الى ما قيمة 
شيدت ىذه السنوات تقمبات صاعدة وىابطة حيث سجمت سنة  2112غاية  إلى 0988الفترة ما بيف 

  2112مميوف دوالر مف الناتج الداخمي الخاـ في حيف وصمت سنة  59189قيمة  ما 0988
فالس عدة شركات  56761ماقيمة  إلى ـ دوالر نتيجة التوتر واالنزالؽ األمني الذي شيدتو البالد وا 

 اقتصادية في ىذه الفترة .
حيث سجمت حوظا شيدت ىذه المدة تطورا مم 2102غاية سنة  إلى 2112الفترة الممتدة مابيف  أما

وذلؾ  2114ـ دوالر مف الناتج المحمي وتزايدة الوتيرة الى غاية سنة  67862ما قيمة  2112سنة 
الى غاية  2115نتيجة االستثمارات العمومية والخاصة التي شيدتيا البالد في حيف سجمت سنة 

ـ دوالر سنة  201111 الحدود مف تطور قيمة الناتج الداخمي الخاـ في حدود ماقيمة أقصى 2102
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نتيجة ارتفاع أسعارىا والتي ساىمت في النمو  الجباية البترولية ؿنظرا الرتفاع مداخي 2102
 . االقتصادي

 
 أو الرتفاعيعني التغير في عدد السكاف سواء با لنمو السكانيا X2) :  )النمو السكاني  2-2

عدد المواليد والوفيات واليجرة مف مصادر النمو السكاني ألي بمد. ويحسب عدد , وتعد  االنخفاض
 الخاصة . العممية األبحاثالسكاف أساسا مف خالؿ البيانات التعدادية واإلحصاءات السكانية وبعض 

وتعتمد دراسة النمو السكاني عمى معيار ىاـ وىو معدؿ النمو السكاني إذ يعتبر مؤشرا ىاما في دراسة 
 جـ السكاف لبمد ما خالؿ فترة زمنية محددة .ح

      
 . 2113-1981( يبين نمو عدد السكان في الجزائر خالل الفترة الزمنية 3-4الجدول )

 
 انسنىات عذد انسكان )بانمهيىن نسمة(

19475204 1980 

20103931 1981 

20766568 1982 

21453278 1983 

22150483 1984 

22847437 1985 

23539383 1986 

24225748 1987 

24904931 1988 

25576596 1989 

26239708 1990 

26893663 1991 

27535151 1992 

28157560 1993 

28752749 1994 
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29315463 1995 

29845208 1996 

30345466 1997 

30820435 1998 

31276295 1999 

31719449 2000 

32150198 2001 

32572977 2002 

33003442 2003 

33461345 2004 

33960903 2005 

34507214 2006 

35097043 2007 

35725377 2008 

36383302 2009 

37062820 2010 

37762962 2011 

38481705 2012 

39208194 2013 

 
 العالميلبنك االمصدر:              

 
 
 
 
 

 



 استھالك الطاقة الكھربائية في الجزائر الفصل الثالث:                                                  نمذجة

]69[ 
 

 
  2113-1981السكان في الجزائر خالل الفترة مابين  (: يبين نمو عدد8-1)الشكل       

 

 
 8Eviewsالبرمجية اإلحصائية المصدر: مخرجات 

 
النمو السكاني طوؿ فترة الدراسة في ارتفاع  أف( نالحظ 8-0( والشكؿ )3-4مف خالؿ الجدوؿ)
ظروؼ المعيشة وتحسيف  ,تحسيفالمواليد وانخفاض نسبة الوفيات نسبةارتفاع  إلىمستمر وىذا راجع 

 ظروؼ الصحة العامة.
 

 اختبارات وتقنيات التنبؤ بالنموذج:  المطمب الثاني
 نظرية القياس االقتصادي  2-1
ميز ميمة نظرية االقتصاد القياسي أساسا في قياس العالقات وتكييفيا مع مميزات الظواىر تت

طورت  إحصائية أدواتاالقتصادية التي يمكف إخضاعيا إلى التجربة المخبرية  وذلؾ بتطبيؽ 
 لمالئمتيا بيدؼ تحميؿ العالقة بيف المتغيرات االقتصادية في إطار دراسة عممية دقيقة.

  : مراحؿ بأربعفي القياس االقتصادي  يمر أي بحث بحث في القياس االقتصادي:منهج ال 2-2
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 تعييف النموذج - 
 تقدير معامالت النموذج -    
 تقييـ المعامالت المقدرة لمنموذج -    
 اختبار معامالت النموذج ثـ التنبؤ -    

  يقصد بو في صياغة العالقة االقتصادية مع حؿ البحث في صورة رياضية  :تعيين النموذج
 حتى يتمكف قياس معامالتيا باستخداـ الطرؽ القياسية .

 بعد تعييف نموذج تأتي مرحمة تقدير المعامالت وتتـ عممية التقدير  تقدير معامالت النموذج :
 Moindres Carrés (MCO) منيا طريقة المربعات الصغرى اإلحصائيةباستخداـ الطرؽ 

   مبدأوالتي تعتمد عمى  Maximum de vraisemblance) )وطريقة المعقولية العظمى      
 تصغير مجموع المربعات الصغرى.          
 ننتيي مف تقدير معامالت النموذج تأتي مرحمة  أف: بعد تقييم المعامالت المقدرة لمنموذج

ليا معنى في النموذج اـ ال ؟ ىؿ ىي مقبولة مف الناحية المقدرات أي ىؿ ىذه المقدرات تقييـ 
 االقتصادية ؟

  القياس االقتصادي ىي التنبؤ بقيـ  أىداؼ أىـ إف: ؤالتنباختبار المعامالت المقدرة ثم
لذلؾ يتـ اختبار مدى  اإلحصائيةالمتغيرات  في المستقبؿ التي تكوف صالحة مف الناحية 
 مقدرة النموذج عمى التنبؤ قبؿ استخدامو في ىذا الغرض.

( يرتبط بمتغير  (yراينا في النموذج الخطي البسيط اف المتغير التابع   1 تقديم النموذج: 2-3 
 . ( يرتبط بعدة متغيرات مستقمة (yواحد,اما في النموذج الخطي المتعدد فاف المتغير التابع  مستقؿ 

                             حيث تصبح معادلة االنحدار :

         مع :                                     
     
 

( وتكوف عمى الشكؿ tيمكف اف نكتبيا عمى شكؿ جممة معادالت لكافة قيـ  ) لشرح اكثرىذه المعادلة
                                                           التالي:

 

                                                           
،. 51جمال الدين فروخي نظرية القياس االقتصادي ص   1  
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 :ويمكف كتابة النموذج عمى الشكؿ التالي 

 
 

[

  

  

  

  

]=

[
 
 
 
 
 
                   

                   

          
                      

          
                   ]

 
 
 
 
 

 [
  

  

  

  

]+[
  
  
  
  

] 

 
 تقدير المعالم بطريقة المربعات الصغرى : 2-3-1

                                    :لدينا النموذج الخطي العاـ
̂                     :                  حيث    ̂   

 نصغر مجموع مربعات الخطأ البسيط خطيكما في النموذج ال

∑  
 

 

   

         ̂      ̂  

                                              (    ̂)                         
                               

                                                              ̂   ̂      ̂     ̂ 
                                                  

                                              ̂      ̂       ̂ 
 نحصؿ عمى قيمة ىذه األخيرة :  ̂ المعادلة األخيرة بالنسبة ؿوباشتقاؽ 

                                                           
 ̂             
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  ( :  حساب معامل التحديد)  2-3-2

 : بالشكؿ التاليالذي يتـ حسابو  (   ) معامؿ االرتباط الخطي ىو الجذر التربيعي لمعامؿ التحديد 
 

     
      

   

   
 

   

   
  

 
  

∑  
 

 

   

      ̂     

 
            
   

   

   
 

 ̂    

   
 

            
( نسبة التغير في المتغير التابع نتيجة تغير المتغيرات المستقمة معا,بعبارة    ) ىذا المعامؿ  يقيس

 المتغيرات المستقمة معا في التغير الحادث في المتغير التابع.( نسبة مساىمة    اخرى يوضح ) 
 ويتـ استخدامو لقياس جودة توفيؽ االنحدار المقدرة وتقع قيمتو بيف الصفر والواحد اي

          . 
والمتغير التابع )   ,   (فاف ىناؾ عالقة معنوية بيف المتغيرات المستقمة     =  0اذا كاف   -0

(y)   مف الواحد كؿ زادت ثقة التقدير.   وكمما قربت قيمة 
 (.yوالمتغير التابع ) )   ,   (فانو ليس ىناؾ عالقة بيف المتغيرات المستقمة    =  1اذا كاف  -2

 : ̅ حساب معامل التحديد المصحح 
 حيث يعرؼ بالعالقة التالية :

 ̅          [
   

   
] 

 
 1ختبارات المعنوية او الداللة بالنسبة لمنموذج الخطي المتعدد ا 2-4

                                : ويعطي بالعالقة التالية
                                                           

.1992جمال الدين فروخي"نطرية القياس االقتصادي"ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  1  
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( بنفس الطريقة في النموذج الخطي yوالمتغير التابع )  (x)يعبر عف العالقة بيف المتغيرات المستقمة 
 : البسيط بحيث

 :اختبار ستيودنت 
 شكل االختبار:

       {
                                 
                               

 
 
 

 : اإلحصائيةويتـ االختبار بحساب 
                                             %بمستوى معنوية       الحرية مع القيمة المجدولة عند درجة      ثـ نقارف القيـ 
 :قرار االختبار

        نرفض      كاف إذا

           نقبؿ       كاف إذا
 

 راختبار فيش 
          :   ويكوف شكؿ االختبار كالتالي

  
 {   

                                           
                                       

        
 
 

 بالعالقة التالية:     ويحسب 
 

                                                     k-1,n-k) F(            
     

  
     

⁄

(    )
     

⁄

  

 قرار االختبار:
 .   نرفض فرضية العدـ  فإننا          كاف  إذا
   .      نقبؿ الفرضية  فإننا          كاف  إذا
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1 :اختبار فرضية انعدام االرتباط الذاتي 2-4-1
  

تعتمد طريقة المربعات الصغرى عمى جممة مف الفرضيات األساسية التي رأيناىا,ومف بينيا فرضية 
 انعداـ االرتباط الذاتي بيف أخطاء الفترات المختمفة .

تنص فرضية العدـ في اختبار النموذج الخطي بصدد االرتباط الذاتي عمى انعداـ االرتباط الذاتي بيف 
 األخطاء,أي معامؿ االرتباط الخطي بينيما يكوف معدوما.

        :    فرضية العدـ
 ولمتحقؽ مف وجود او انعداـ االرتباط الذاتي نستعمؿ        او      الفرضية البديمة  

 
 : Durbine Watsonاختبار 

                           
  االرتباط الذاتي: اكتشاؼوىو مف أىـ االختبارات المستخدمة في 

 

   
∑          

   
   

∑   
  

   

         

 

   
∑        

   
   

∑   
  

   

  

 duالتي تمثؿ الحد االدنى النعداـ االرتباط الذاتي و d1تقارف بيف القيمتيف المجدولتيف dوبعد حساب 
وعدد المتغيرات المستقمة في  النموذج لكؿ  nالتي تمثؿ الحد االقصى,وذلؾ حسب المالحظات 

ويتـ قبوؿ أو رفض احدى الفرضيتيف حسب المخطط التالي  (        %,%مستويات الداللة
 يوضح كافة الحاالت الممكنة.

  

 ارتباط ذاتي موجب شؾ انعداـ االرتباط الذاتي شؾ ذاتي سالب ارتباط
   0                      dl     du       2                  du-4    dl-4            4 

 
  p=0وعندما ينعدـ االرتباط الذاتي يكوف  2الوسيط ىي d فقيمة 

         
           
           

                                                           
.459ص 2335الجامعية للنشر والتوزيع، عبد القادر محمد عبد القادر عطية ،االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق،الدار  1  
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 الرفض حسب الحاالت التالية:ويتـ القبوؿ أو 
 وجود ارتباط ذاتي موجب.            -0
 عدـ وجود االرتباط الذاتي. أوىناؾ شؾ في وجود  أيمجاؿ غير محسـو              -2
 استقالؿ األخطاء أي عدـ وجود االرتباط الذاتي.                      -2
 مجاؿ غير محسوـ.                    -4
 وجود ارتباط ذاتي سالب.                 -5
 

  عمي من األولى:ااختبار االرتباط الذاتي من رتبة 
  ( إختبارBreusch- Godfrey( )LM test: ) 

( LMمف بيف المعايير التي تستخدـ لمكشؼ عف االرتباط الذاتي مف رتبة أعمى مف الرتبة األولى اختبار )

 وفي ىذه الحالة نجد أف:

                                          
( وبالحدود العشوائية بالفترات السابقة حتى الفترة αوفقا ليذه الصيغة يرتبط الحد العشوائي بالفترة الحالية)

(m:وفي ىذه الحالة يكوف فرض العدـ الذي نرغب في اختباره ىو ,) 

H0 :  1=  2 =……. m =0 
مواجية الفرض البديؿ أف كؿ ىذه المعامالت تختمؼ عف الصفر إلجراء االختبار نتبع الخطوات  في

 التالية:

 :نقوـ بتقدير دالة االنحدار األصمية 

    ̂  ̂      ̂      ̂            ̂     

 ( ثـ نحسب منيا البواقيet:حيث ) 

       ̂  

 

 

 



 استھالك الطاقة الكھربائية في الجزائر الفصل الثالث:                                                  نمذجة

]76[ 
 

 : (white test )اختبار وايت 2-4-2

تتطمب بعض االختبارات شروطا شروطا لتطبيقيا مثال: تحقؽ شرط التوزيع الطبيعي لممتغير العشوائي,او 

معرفة اسباب عدـ ثبات التبايف ومف خصائص وايت انو اليتطمب شروطا لتطبيقو ويطبؽ ايضا في 

 فاكثر. 03العينات كبيرة الحجـ 

يعتمد ىذا االختبار عمى مقارنة تبايف العينة لمقدرات طريقة المربعات الصغرى العادية ,تحت ثبات 

واختالؼ التبايف,عندما يكوف فرض العدـ صحيح تكوف المقدرات في العينات الكبيرة المختمفة,يتـ تطبيؽ 

 االختبار مف خالؿ الخطوات التالية :

 طريقة المربعات الصغرى العادية عمى الشكؿ : اتامباستخد األصميةتقدير معادلة االنحدار 

                
                                     

 حساب قيـ البواقي )االنحرافات(: -

                      
 
  Jarque-bera:اختبار 2-4-3

 أكثرفعاؿ  االختبارىذا  أفويجب ذكر  األكاديمياالختبارات المعتمدة في الوسط  أشيرويعتبر مف 
 بالعالقة التالية:  إحصائيتووتعطى      في العينات الكبيرة 

k: معامؿ التفمطح   
S :معامؿ االلتواء 

   و   لدينا الفرضيتيف  JBوالختبار معنوية 
 : اف البيانات تتوزع توزيع طبيعي.    

 : اف البيانات ال تتوزع توزيع طبيعي.    
 قاعدة القرار:

  الجدولية لدرجة الحرية  JBوالختبار معنوية 
)الحد الخطا( وىنا نقبؿ   وعف مستوى معنوية  

 الفرضية الصفرية القائمة باف البيانات تتبع توزيع طبيعي.
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Show test): ) 1اختبار االستقرارية  2-5
  

النموذج ىو معرفة عمى ما اذا كاف النموذج ال يتغير ىيكمو مف فترة  اليدؼ مف دراسة استقرارية
الخرى,لذا يتطمب ىذا االختبار تقسيـ الفترة المدروسة لظاىرة ما لفترتيف او اكثر,ونظرا الىميتو ارتاينا 

 التطرؽ الى طريقة استعمالو.
              ̂    ليكف النموذج المقدر:

∑            : tمجموع مربع البواقي لمفترة     ∑     ̂   
N :.عدد المشاىدات 

                                  ̂           وفي الفترة االولى:         
 :مجموع مربع البواقي لمفترة االولى

                                               
 ∑  

  ∑      ̂   
  

 عدد المشاىدات.:   
 

             ̂ :           مجموع مربعات البواقي لمفترة الثانية
 األوؿوعدد المعالـ في النموذج المقدر في الفترة المدروسة يساوي عدد المعالـ في المعالـ في النموذج 

 والثاني بعد تقسيـ الفترة.
     وبعدما تحصمنا عمى النماذج نقوـ بحساب 

   
⌊∑  

   ∑  
  ∑  

  ⌋  

 ∑  
  ∑  

             
 

 
عدد   V1=k,V2=(n1+n2-2k)ودرجات الحرية   λالخطأعند مستوى  المجدولة F نقارنيا ب

 المعالـ كمايمي :
  .فاف النموذج مستقر وصالح بو مستقبال          كاف  إذا
 
  les critères des performances : 2 معايير األداء 2-6

في الحالة التطبيقية وفي كثير مف الحاالت يكوف لمنموذج يكوف لمنموذج عدة صيغ وعند تقدير كؿ 
ىذه البدائؿ نجري عمييا كؿ االختبارات الواردة في المرحمتيف السابقتيف نستنتج اف ىناؾ بعض البدائؿ 

                                                           
.123،ص1992صالح تومي، مدخل لنظرية القياس االقتصادي ديوان المطبوعات الجامعية   1  

.113صالح تومي،مرجع سبق ذكره،ص  1  



 استھالك الطاقة الكھربائية في الجزائر الفصل الثالث:                                                  نمذجة

]78[ 
 

مف بيف النماذج والختبار احسف نموذج المرفوضة سواءا اقتصاديا اواحصائيا ويبقى البعض مقبوال 
 المقبولة,في ىذا الميداف ىناؾ عدة معايير لمقياـ بذالؾ منيا :

 
 متوسط مربع االخطاء معيار RMSE:  

في الكثير مف الحاالت تمر عدة نماذج سميمة باالختبارات السابقة وتكوف مستقرة,والختيار االحسف مف 
 بينيا نستعيف بيذا المعيار صيغتو: 

                                               √
 

 
∑  

  √
 

 
∑     ̂  

  
 

 عدد المشاىدات nحيث 
 القيمة الحقيقية .    
 القيمة المقدرة.  ̂  
 البواقي.    

 مف الصفر كمما كاف النموذج المقدر أحسف وأصمح لمتنبؤ. RMSEكمما اقترب 
 

 كايك  معيار اAIC : 
بعيف االعتبار عدد المعالـ في  يأخذ األخيرالف ىذا  log-likelihoodبدال مف  AICنستعمؿ معيار 

 النموذج وىو كالتالي:
                                 

 عدد المعالـ.Kحيث 
                   

المعياراف يستخدماف في اختيار أحسف نموذج وىذا مف خالؿ اختيار النموذج الذي لديو  إذا
 . ألنيما يعتمداف عمى األخطاء  ( (RMSE,AICاصغر
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 : تقدير واختبار نموذج استهالك الطاقة الكهربائية في الجزائر:نيالمبحث الثا
 : مرحمة تقدير النموذج. األولالمطمب 

 تقدير معادلة االنحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية:   -1
 

 .)ا(( : تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد4-4(الجدول رقم 
 

 
 

 Eviews 8 اإلحصائيةالبرمجية  المصدر: مخرجات
 ( :4-4باالعتماد عمى نتائج الجدوؿ رقـ )
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  %5اختبار ستيودنت: اختبار معنوية معممات االنحدار عند معنوية 
 ؛    نرفض  ونقبؿ                                              أنبما 
 ؛   نرفض  ونقبؿ                                            أنبما 
 ؛    نرفض  ونقبؿ                                            أنبما 

 . تأثيروذات  ومعمماتيا االنحدارية حقيقية لدييا معنوية إحصائية   ,  ,        وبالتالي فانو
 
 :اختبار خطية االنحدار -2

 (: العالقة بين المتغيرات9-1الشكل )
 

 
 Eviews8اإلحصائيةالبرمجية  خرجاتالمصدر: م

 
 .يتضح أف العالقة بيف المتغيرات غير خطية (9-0)خالؿ الشكؿمن 

 الموغاريتـ عمى البيانات لمتصحيح إدخاؿومنو يجب 
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انو النموذج المالئـ نستخدـ نموذج االنحدار المتعدد عف طريؽ المربعات الصغرى العادية  لمتأكد مف
 والذي يمكف تمثيمو عمى الصيغة التالية: الخطيعمى الشكؿ الموغاريتمي لتقدير معالـ نموذج الدراسة 

 
                             

  
  log(c_elect)عنو ب  (: المعبرyلدينا المتغير التابع)

   log(PIB): المعبر عنو ب       المتغير المفسر األوؿ     

 . log(POP): المعبر عنو ب     المتغير المفسر الثاني:    
 

 )ب( أنهىغاريتميانمتعذد بانشكم  (: تقذير نمىرج االنحذار انخطي5-4) نجذولا

 

 

 Eviews8 اإلحصائيةالبرمجية  لمصدر: مخرجاتا
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 نجد: (5-4باالعتماد عمى نتائج الجدوؿ )
                                               

 
                                                      

 
                                                       

 

 
 

  معامل التحديد    : 
عمى  تأثيرامعناه: كؿ مف المتغيرات المفسرة المدرجة في النموذج تمارس     =  1.9915لدينا    

ما يعني وجود عالقة قوية بيف المتغيرات المفسرة والمتغير التابع,كما يشير  المتغير التابع المدروس
 مف % 98.98الى اف النموذج المقدر يفسر   ̅  Ajusted R squaredمعامؿ التحديد المصحح 

التغير في المتغير التابع بواسطة المتغيرات المستقمة المذكورة ما يعني وجود قدرة تفسيرية عالية 
 لمنموذج المقدر.

  %5اختبار ستيودنت: اختبار معنوية معممات االنحدار عند معنوية 
 

 ؛    نرفض  ونقبؿ                                            بما أن  
 ؛   نرفض  ونقبؿ                                        بما أن    
 ؛    نرفض  ونقبؿ                                        بما أن    
 .  وذات تأثير ومعمماتيا االنحدارية حقيقية لدييا معنوية إحصائية   ,  ,        وبالتالي فانو

 اختبار فيشر: 
القائمة   نرفض  ونقبؿ   ومنو                    و     لدينا :    

 بجودة النموذج المدروس وصالحيتو لمتنبؤ.
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 اختبار فرضيات طريقة المربعات الصغرى المطمب الثاني:
 : White testمشكمة عدم تجانس التباين اختبار وايت 2-1 

 
 White(:نتائج تقدير نموذج وايت6-4الجدول)

 

 
 Eviews8المصدر: مخرجات البرمجية اإلحصائية

 :( نجد6-4باالعتماد عمى نتائج الجدوؿ)
بتجانس القائمة   نرفض  ونقبؿ   ومنو                    و     لدينا :    

 .التبايف
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 (:Breusch-Godfreyمشكمة االرتباط الذاتي بين األخطاء)اختبار 2-2
 

 رتباط الذاتيلال  Breusch-Godfrey(:نتائج اختبار7-4الجدول)

 
 Eviews8ة اإلحصائية يدر: مخرجات البرمجالمص

 ( نجد:7-4االعتماد عمى نتائج الجدوؿ )ب
بوجود القائمة   نرفض  ونقبؿ   ومنو                    و     لدينا :    

وبالتالي يجب إضافة متغير مستقؿ جديد يتمثؿ في االستيالؾ السابؽ ارتباط ذاتي بيف األخطاء 
  .النموذج بالشكؿ التاليتقدير فيصبح c_elect(-1) لمكيرباء
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 (:نتائج تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد)ج(8-4جدول رقم )ال

 

 
 Eviews8المصدر:مخرجات البرمجة اإلحصائية 
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 لنموذج االنحدار الخطي المتعدد)ج(  BreuschGodfrey( : نتائج تقدير نموذج9-4رقم)الجدول 

 
 

 
 Eviews8مصدر: مخرجات البرمجية اإلحصائية ال                    

 نجد:  (9-4) باالعتماد عمى نتائج الجدوؿ
 اف:نعيد االختبار فنجد  c_elect(-1)لممتغير إدخالنابعد 

بعدـ وجود ارتباط ذاتي بيف القائمة   نقبؿ  ومنو                  و          
 األخطاء .
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  :Jarque-Beraلألخطاء اختبار جاك بيرا التوزيع الطبيعي  2-3 
 

 (:نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر11-1الشكل)             

 

 
 Eviews8المصدر:مخرجات البرمجية اإلحصائية 

 
 ( يتبيف لنا:01-0باالعتماد عمى الشكؿ)

 االحتمالية الحصاءة  القيمةجارؾ بيرا اف بواقي النموذج المقدر تتوزع توزيعا طبيعيا مف خالؿ  اختبار
أي انو اليمكف رفض الفرضية  % 5وىي اكبر مف مستوية المعنوية  1.87التي تساوي جارؾ بيرا 

 .القائمة بالتوزيع الطبيعي لألخطاء  H0ونقبؿ   H1الصفرية ومنو نرفض 
 
 
 



 استھالك الطاقة الكھربائية في الجزائر الفصل الثالث:                                                  نمذجة

]88[ 
 

 
                          
     

 خالصة الفصل:                                      
 

ؤثرة عمى استيالؾ الكيرباء في العوامؿ الم بعض وتحميؿ تحديدتبعا لمدراسة القياسية التي قمنا بيا في 
تربط بيف الناتج الداخمي الخاـ وعدد السكاف عمى الكمية المستيمكة الجزائر وذلؾ قصد دراسة العالقة التي 
,حيث تـ االعتماد عمى بيانات تجمع بيف السالسؿ 2102و0981مف الكيرباء خالؿ الفترة الممتدة بيف 

 متعدد. يالزمنية وانحدار خط
فرضياتنا المتمثمة في وجود تأثير ايجابي بيف الناتج الداخمي الخاـ  التأكد مف صحة  إلىحيث توصمنا 

والكمية المستيمكة مف الكيرباء,وكذلؾ العالقة بيف عدد السكاف واستيالؾ الكيرباء.
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 : الخاتمة العامة     

 
تحديد العوامؿ المؤثرة حاولنا في ىذا البحث اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة والمتمثمة أساسا في     
استيالؾ الطاقة الكيربائية في الجزائر حيث تناولنا موضوع االستيالؾ بشكؿ عاـ  مف خالؿ تحديد  عمى

العوامؿ األساسية المتحكمة في االستيالؾ والنظريات المفسرة لو كما تناولنا عرض استيالؾ الطاقة 
 ومصادرىا .

ؿ توضيح أىمية الطاقة الكيربائية كما تـ التطرؽ إلى استيالؾ الطاقة الكيربائية في الجزائر مف خال   
عمى المجتمع واالقتصاد باعتبارىا المحرؾ الرئيسي لتطور االقتصاد الوطني مف جية أخرى وضحنا 
أىمية وأىداؼ ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية كما تناولنا تطورات الطمب عمى استيالؾ الكيرباء في 

 الجزائر حسب كؿ مستويات التوتر مع التحميؿ.
استيالؾ الطاقة الكيربائية في الجزائر  العوامؿ المؤثرة عمىومف خالؿ دراسة قياسية كمحاولة لتقدير  

عدد السكاف والناتج الداخمي الخاـ كمتغيريف مفسريف  تتمثؿ في   سنويةوذالؾ مف خالؿ اخذ سمسمة زمنية 
وذلؾ عف  2102إلى  0981بيف  خالؿ الفترة الممتدة في الجزائر كمتغير تابع كمية استيالؾ الكيرباء و 

وباالعتماد عمى المربعات Eviews8  حيث استعنا لممعالجة القياسية ببرنامج,طريؽ انحدار خطي متعدد 
 .الصغرى العادية ثـ الحصوؿ عمى النموذج

 وقد تـ في نياية الدراسة الوصوؿ إلى مختمؼ النتائج النظرية والتطبيقية .
 أوال: النتائج النظرية 

 :تمثمت النتائج النظرية في مايمي
 
 األىمية المتزايدة وبقوة لمطاقة الكيربائية كمادة ضرورية وأساسية في الحياة اليومية لمفرد.. 1
يشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية تطورا قياسيا مع الزمف وىو في تزايد مستمر نتيجة الحركة  .2

 ع الفرضية الثانية لبحثنا. الديمغرافية في الجزائر وىذه النتيجة تتوافؽ م
ساىـ التطور التكنولوجي بشكؿ كبير في ترشيد استيالؾ الطاقة الكيربائية لمتقميؿ مف فاتورة الطاقة  .3

 التي أصبحت تؤرؽ االقتصاد الجزائري. 
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 ثانيا: النتائج التطبيقية 
 مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة القياسية مايمي:

 
 
 كؿ مف النمو السكاني والناتج الداخمي الخاـ ىما متغيريف مستقميف مفسريف يؤثراف عمى الكمية  .1

 ة مف الكيرباء.المستيمك
 .%99.15وجود عالقة قوية بيف المتغيريف المفسريف والمتغير التابع مف خالؿ معامؿ التحديد  .2
 لمنموذج المقدر .وجود قوة تفسيرية عالية  .3
أظيرت نتائج االختبارات القياسية لمنموذج المتعمقة بالمشاكؿ المرتبطة بطريقة القياس فتبيف خمو  .4

 النموذج المقدر مف ىذه المشاكؿ حسب االختبارات التالية:
اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر: والختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي استخدمنا اختبار  أ.

وىي اكبر مف مستوى  1,87بيرا التي تساوي -بيرا حيث ظيرت القيمة االحتمالية الحصاءة جارؾ-جارؾ
 إذف البواقي تتوزع طبيعيا. %5معنوية 

رت نتائج االختبار اف البواقي ليا نفس التبايف اذف النموذج تجانس التبايف: حيث ظي ـاختبار عد ب.
 اليعاني مف مشكمة عدـ التجانس.  
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يتمثؿ في بيانات البنؾ العالمي لمسالسؿ الزمنية السنوية  لكؿ مف استيالؾ  (:11الممحق رقم )
 .2102الى غاية0981الكيرباء,الناتج الداخمي الخاـ وعدد السكاف في الجزائر خالؿ الفترة الزمنية مابيف 

 

POP PIB 
Consommation 

d’électricité 
Année 

19475204 42345 6349 1980 

20103931 44348 7205 1981 

20766568 45207 8305 1982 

21453278 48801 8810 1983 

22150483 53698 9604 1984 

22847437 57937 10464 1985 

23539383 63696 11211 1986 

24225748 66742 10827 1987 

24904931 59089 11779 1988 

25576596 55631 13109 1989 

26239708 62045 13693 1990 

26893663 45715 14058 1991 

27535151 48003 15130 1992 

28157560 49946 15144 1993 

28752749 42542 15545 1994 

29315463 41764 16102 1995 
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29845208 46941 16697 1996 

30345466 48177 17123 1997 

30820435 48187 18674 1998 

31276295 48640 19991 1999 

31719449 54790 21211 2000 

32150198 54744 22302 2001 

32572977 56760 23208 2002 

33003442 67863 25373 2003 

33461345 85324 26288 2004 

33960903 103000 29524 2005 

34507214 117000 29013 2006 

35097043 135000 30555 2007 

35725377 171000 32900 2008 

36383302 137000 30610 2009 

37062820 161000 36576 2010 

37762962 199000 41183 2011 

38481705 204000 46696 2012 

39208194 210000 51982.5 2013 
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 الممخص:                                           

 
يعتبر موضوع استيالؾ الطاقة الكيربائية ذا أىمية كبيرة في إحداث التنمية االقتصادية في ظؿ           

تحميؿ  تحديد و تزايد الطمب عمييا وفي ظؿ الحركية الديمغرافية المتزايدة, وعميو كاف ىدؼ بحثنا ىذا
بيف  وتحديد اتجاه العالقة تأثيرىافي الجزائر ومدى درجة  استيالؾ الكيرباء العوامؿ المؤثرة عمى

 المتغيرات .
)عدد السكاف,  دراسة المتغيرات المستقمة المفسرة حيث خمصت الدراسة إلى تحميؿ ىذا األثر وذلؾ بعد 

تؤثر بنسبة كبيرة عمى كمية  استيالؾ الطاقة الكيربائية في الجزائر حيث  أنياالناتج الداخمي الخاـ 
ة طردية بيف النمو السكاني والناتج الداخمي الخاـ كمتغيريف مفسريف وجود عالق الىتوصمت نتائج البحث 

 الكمية المستيمكة مف الكيرباء وبنسب عالية.والمتغير التابع  وكالىما يفسر 
 

 
 

 

 

 

  




